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Roberta Mariz e Cleyton Silva

Lázaro Guimarães e Fernando Braga vão coordenar Conciliação

TRF5 aprova indicações de magistrados 
para cooperação judiciária

de Abril23
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Aniversariantes

Paulo Cordeiro assume Coordenadoria 
dos Juizados Especiais Federais

Manoel Erhardt presidirá Comissão de 
Segurança Permanente

Pleno do Tri-
bunal Regional 

Federal da 5ª Região 
– TRF5 aprovou, on-
tem, por unanimi-
dade, as indicações 
do desembargador 
federal Lázaro Gui-
marães e dos juízes 
federais Raimundo 
Alves de Campos 
Júnior (JFAL), João 
Luís Nogueira Matias (JFCE), Sér-
gio Murilo Wanderley Queiroga 
(JFPB), Élio Wanderley de Siqueira 
Filho (JFPE), Francisco Glauber Pes-
soa Alves (JFRN) e Gilton Batista 
Brito (JFSE) como juízes de coope-

ração, para fins da Recomendação 
Nº 38/2011, do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ). 
Cooperação - De acordo com a 
recomendação, os tribunais devem 
adotar mecanismos de coopera-

ção, tais como os Nú-
cleos de Cooperação 
Judiciária e a figura do 
Juiz de Cooperação, 
com a finalidade de 
institucionalizar meios 
para dar maior fluidez 
e agilidade à comuni-
cação entre os órgãos 
judiciários e outros 
operadores sujeitos do 
processo, não só para 

cumprimento de atos judiciais, mas 
também para harmonização e agi-
lização de rotinas e procedimentos 
forenses, fomentando a participa-
ção dos magistrados de todas as 
instâncias na gestão judiciária. 

Os desembargadores federais Lázaro 
Guimarães e Fernando Braga (corregedor-
-regional) foram designados, ontem, pelo 
Pleno desta Corte, para as funções, res-
pectivamente, de coordenador-regional 
da Conciliação e coordenador do Núcleo 
de Conciliação do TRF5. Decano do Tri-
bunal, Lázaro Guimarães será responsável 
pela articulação das centrais de concilia-

ção das seções judiciárias da 5ª Região. 
Caberá a Fernando Braga acumular a 
Corregedoria com as atividades de conci-
liação em ações e recursos em tramitação 
no TRF5. O magistrado também será res-
ponsável pelo acompanhamento da Ges-
tão Estratégica e Metas coordenadas pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelo 
Conselho da Justiça Federal (CJF).

O desembarga-
dor federal Paulo 
Cordeiro assu-
mirá a função de 
coordenador-
-regional dos 
Juizados Especiais 
Federais da 5ª 
Região (JEFs), em 
substituição ao 
desembargador 
federal emérito 
Francisco Bar-

O Pleno do TRF5 também aprovou, on-
tem, a designação do desembargador 
federal Manoel Erhardt para assumir a 
função de presidente da Comissão de 
Segurança Permanente, em substituição 
ao desembargador federal Fernando 
Braga. A comissão é composta, também, 
pelos juízes federais Antonio José de 
Carvalho Araújo (JFAL) e Tiago Antunes 
de Aguiar (JFPE). A comissão foi institu-
ída pelo Ato nº 665, de 22 de setembro 
de 2011.

ros Dias, que se 
aposentou na últi-
ma segunda-feira 
(20/04). A designa-
ção de Cordeiro foi 
aprovada na sessão 
de ontem (22) do 
Pleno do TRF5. A 
vice-coordenação 
permanece com o 
desembargador fe-
deral Paulo Roberto 
de Oliveira Lima.


