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TERÇA

A Aniversariantes
Divulgada lista dos membros do CG-PRIM

Servidores do TRF5 ministram curso sobre o PJe 

TRF sedia evento 
internacional sobre 
Direito Eleitoral

Novembro Azul

Nancy Moreira de Barros Freitas
Gabinete da Presidência
William Siqueira
Comunicação Social (TV Justiça)
Efraim Severino da Silva
Informática

Presidência do 
Tribunal Re-

gional Federal da 5ª 
Região – TRF5 divul-
gou, na última sexta-
-feira (6), a relação de 
membros titulares e 
suplentes do Comitê 
Gestor Regional de 
Implantação e Gestão 
da Política Nacional 
de Atenção Prioritária e Orçamen-
tária do 1º Grau de Jurisdição – 
CG-PRIM. O Comitê será formado 
pelos juízes federais Leonardo 
Resende, Júlio Rodrigues Coelho, 
Marcos Antônio Maciel Saraiva e 
Antônio José Carvalho de Araújo. 
Os servidores serão representados 
por Rogério Xavier da Costa (JFPB) 
e Eraldo Prado Pedrosa Filho 
(JFPE). Fazem parte, ainda, o dire-

tor da Subsecretaria de Orçamento 
e Finanças, Sebastião Campelo, e 
o diretor da Divisão de Desenvol-
vimento Institucional do TRF5, Luiz 
Carlos Targino Dantas. O servidor 
que deverá ocupar a vaga da Fe-
najufe ainda não foi indicado pela 
Federação. O início dos trabalhos 
do Comitê está marcado para o 
dia 17/11, data em que ocorrerá a 
posse dos membros junto à Presi-

dência. A Portaria está disponível 
no Diário Eletrônico Administrati-
vo do TRF5 do dia 6/11.
CG-PRIM – O Comitê é um canal 
de interlocução entre a Adminis-
tração, magistrados e servidores, 
instituído pela Presidência do 
TRF5 e tem como objetivo pro-
piciar uma discussão democráti-
ca sobre o aperfeiçoamento dos 
serviços prestados pela Justiça 
Federal. Também será atribuição 
do CG-PRIM buscar soluções que 
garantam a adequação orçamen-
tária para a consecução do ali-
nhamento ao Plano Estratégico, a 
governança corporativa, o diálogo 
social e institucional, a prevenção 
e racionalização de litígios e a 
formação continuada dos juízes e 
servidores, prezando pela distri-
buição equitativa dos recursos. 

A diretora e supervisores da Se-
cretaria Judiciária do TRF5, res-
pectivamente, Telma Motta, Gi-
selle Schmitz, Valfrido Santiago e 
Karla Ramos, ministraram, no mês 
passado, treinamento sobre o 
Processo Judicial Eletrônico (PJe). 

Foram capacitados magistrados 
e servidores do Tribunal Regional 
Federal da 3ª Região – TRF3, que 
tem jurisdição nos estados de São 
Paulo e Mato Grosso do Sul. Os 
servidores foram escolhidos para 
ministrar a capacitação pelo pio-

neirismo do TRF5 na utilização do 
PJe, onde o sistema foi implanta-
do desde 2005. Na ocasião, Telma 
Motta destacou as utilidades da 
ferramenta. “O PJe vem para aca-
bar com a burocracia, a necessi-
dade de juntar, numerar, intimar 

processo a processo e publicar”, 
explicou a diretora. Em agosto 
deste ano, o PJe foi implantado 
na Justiça Federal da 3ª Região, 
cuja intenção é capacitar, até o 
final de 2015, cerca de 200 servi-
dores para atuar na área.

O desembargador federal emérito do TRF5, 
Francisco Barros Dias recebe, hoje (10), o 
Título Honorífico de Cidadão de Pernam-
buco. A solenidade será realizada às 18h, 
no Plenário do Palácio Joaquim Nabuco 
(Rua da Aurora, 631, Boa Vista).  Barros 
Dias se aposentou, voluntariamente, no dia 
20 de abril, e hoje se dedica à advocacia 
e à carreira de professor da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Nos dias 12 e 13 de novembro, 
o TRF5 sediará o Congresso Elei-
toral Internacional, promovido 
pelo Tribunal Regional Eleitoral de 
Pernambuco (TRE-PE), por meio 
da Escola Judiciária Eleitoral (EJE). 
Representando esta Corte, o vice-
-presidente do TRF5, desembar-
gador federal Roberto Machado, 
participará da cerimônia de abertu-
ra, juntamente com presidente do 
TRE-PE, desembargador Antônio 
Carlos Alves da Silva, e o diretor 
da EJE, juiz Alexandre Pimentel. O 
evento, que também contará com 
a presença de ministros do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), ocorrerá 
das 8h às 18h, no Pleno do TRF5.

As seis seções judiciárias que com-
põem o Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5 aderiram ao 
movimento americano Novembro 
Azul. A campanha, que ganhou o 
mundo, visa alertar aos homens 
sobre a importância da realização 
regular do exame para detectar o 
câncer de próstata. O mês escolhi-
do faz referência também ao Dia 
Mundial de Combate ao Câncer 
de Próstata, celebrado no dia 17. 
Todos os portais das seções judi-
ciárias – Alagoas, Ceará, Paraíba, 
Pernambuco, Rio Grande do Norte 
e Sergipe – , além do portal do 
TRF5, lembram a campanha com 
um laço azul, semelhante ao do 
Outubro Rosa, e alguns edifícios 
sedes da Justiça Federal estarão 
iluminados com a cor de alerta ao 
longo do mês.


