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O
SegurançaJEF em Campina 

Grande reduz
acervo processual

Reestruturação na Subsecretaria de Controle Interno inclui dois Núcleos

de Abril

TERÇA Conheça os direitos dos indígenas 

Presidente do TRF5 dá posse aos membros 
do Comitê de Atenção Integral à Saúde

Aniversariantes

Ministra 
Carmen Lúcia Antunes Rocha

Vice-Presidente do STF

Juiz Federal 
Cláudio Girão Barreto

SJPB – Patos

Flávio Romero Santos de Sá Muniz
Subsecretaria de Recursos

A Subsecretaria de Controle 
Interno do TRF5 passou, recente-
mente, por uma reestruturação. 
Foram criados dois núcleos: um 
de Acompanhamento de Gestão 
Orçamentária, Financeira e Pa-
trimonial e outro de Auditoria e 
Prestação de Contas. De acordo 
com a diretora do Controle Inter-

no do Tribunal, Sídia Maria Porto 
Lima, a inclusão das áreas objetiva 
propiciar um melhor desenvol-
vimento das atividades previstas 
na Resolução CNJ nº 86/2009, 
que contém diretrizes, princípios, 
conceitos e normas técnicas rela-
cionadas às atividades do Contro-
le Interno. Segundo as diretrizes 

contidas no Parecer CNJ 02/2013, 
as unidades devem atuar com 
prioridade na realização de audi-
toria mediante revisão, avaliação 
e acompanhamento dos contro-
les internos administrativos, com 
verificação do cumprimento das 
políticas traçadas pela alta admi-
nistração, entre outras atribuições.

Durante esta sema-
na, as redes sociais 
do TRF5 trarão in-
formações sobre os 
povos indígenas, 
em alusão ao Dia do 
Índio, comemorado, 
oficialmente, hoje. É uma oportu-
nidade de conhecer alguns itens 
do artigo 231 da Constituição 
Federal, que trata dos direitos 

desses povos, que 
são competência 
da Justiça Federal. 
No site, haverá uma 
reportagem espe-
cial, resumindo as 
principais decisões 

proferidas pelo TRF5 sobre o 
tema. Acompanhe: www.trf5.jus.
br / facebook: TRF5a / Instagram: 
TRF5REGIAO.

O Capitão Swellington Gregório 
e o Tenente Mauro Calado estão 
reforçando a Segurança do TRF5. 
Lotados na Subsecretaria de Apoio 
Especial (SAE), eles foram cedidos 
pela Polícia Militar de Pernambu-
co, por meio de parceria entre o 
Tribunal e o Governo do Estado.

A Justiça Federal na Paraíba (JFPB) 
comemora os resultados positivos 
alcançados no último ano pelo 
Juizado Especial Federal (JEF) em 
Campina Grande – a 9ª Vara Fede-
ral. Considerando o mês de março 
de 2015 como data de início da 
análise dos dados, constatou-se 
uma diminuição expressiva equiva-
lente a 35% do acervo da unidade 
jurisdicional. “Reduzimos o acervo 
de 5.417 para 3.533 processos”, 
destaca o diretor de Secretaria da 
9ª Vara Federal, Mardone Rodri-
gues Rego Sarmento. (Com infor-
mações da ASCOM/JFPB)

presidente do 
Tribunal Re-

gional Federal da 5ª 
Região – TRF5, de-
sembargador federal 
Rogério Fialho Mo-
reira, instalou, ontem 
(18), o Comitê Gestor 
Local de Atenção 
Integral à Saúde, em 
atendimento à Resolução nº 207 
do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) e ao Plano Estratégico da 
Justiça Federal para o período de 
2015 a 2020. O Comitê é presidido 
pelo desembargador federal Láza-
ro Guimarães e composto pela 
juíza federal Polyana Falcão Brito e 

pelos servidores Onaldo Manguei-
ra de Melo, Degilane Soares Cha-
ves, Maria Catarina de Melo Dias 
Guerra, Sorária Maria Rodrigues 
Sotero Caio e Iara Carina Bispo. A 
solenidade contou também com 
as presenças do desembargador 
federal Cid Marconi e dos juízes 

federais auxiliares da 
Presidência e da Cor-
regedoria Regional, 
respectivamente, Le-
onardo Resende Mar-
tins e Bruno Teixeira 
de Paiva.
Primeira reunião – 
Logo após a posse, o 
Comitê reuniu-se para 

a primeira reunião de trabalho. 
Dentre os assuntos abordados, a 
obrigatoriedade do exame médico 
periódico, instituído pelo CNJ, e o 
reajuste nos valores do contrato 
celebrado com a Sulamérica, para 
assistência médica e hospitalar aos 
magistrados e servidores. 


