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Curso aborda orçamento público com foco na Justiça Federal 

Novo corregedor de 
Justiça Federal

de Agosto

TERÇA Seleção para 
conciliadores 
na JFPB 

TRF5 sedia 18ª sessão da TRU 

Arthur Pinheiro Pedrosa
Assessoria Especial da Presidência
Louise Caroline Floro de Oliveira Barbosa
Gab. Des. Fed. Edílson Nobre Júnior
Iaponã Fernandez Cortez
Assessoria Especial da Presidência

Aniversariantes

Turma Regional 
de Uniformiza-

ção de Jurisprudência 
da 5a Região (TRU) 
reuniu-se, ontem 
(22/8), na sede do 
Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região, 
para realização da 
18ª sessão ordinária 
de julgamento, que 
foi presidida pelo 
coordenador dos Juizados Espe-
ciais Federais (JEFs) da 5ª Região, 
desembargador federal Paulo Ma-
chado Cordeiro. Dentre os temas 
discutido e votados, a obrigatorie-
dade do cadastramento do segura-
do beneficiário da Lei 11.960/2009, 
que estabeleceu a condição de 

segurado baixa renda, mediante 
a comprovação dessa condição e 
do cadastramento no CadÚnico. 
Foram relacionados 50 processos 
em lista para julgamento, entre 
incidentes de uniformização, agra-
vos e embargos de declaração. A 
sessão contou com a participação 

O Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 e a Seção Judiciária 
do Rio Grande do Norte (SJRN) 
promovem, até hoje (23), na sede 
da SJRN, o curso “Orçamento 
Público com Foco na Justiça Fe-
deral”, ministrado pelo secretário 
de Planejamento, Orçamento e 
Finanças do Conselho de Justiça 

Federal, Gustavo Bicalho. De acor-
do com o diretor da Subsecretaria 
de Orçamento e Finanças (SOF) do 
Tribunal, Sebastião Campelo, a ca-
pacitação tem como objetivo atua-
lizar os gestores da Justiça Federal 
na 5ª Região em relação aos princi-
pais tópicos na área de orçamento 
e finanças, haja vista o cenário fis-

cal desfavorável no atual exercício e 
provável continuidade no próximo 
ano. “O treinamento também visa a 
capacitar os gestores para melhorar 
a gestão orçamentária e definir es-
tratégias para enfrentar as futuras 
restrições orçamentárias e os novos 
desafios com os projetos que limi-
tam o crescimento das despesas 

públicas”, ressaltou Campelo. 
Estão participando do curso, 
além do diretor da SOF/TRF5, 
os servidores Romero Mota e 
Rosimeire Gregório, também 
da SOF/TRF5, e diretores das 
Secretarias Administrativas e 
das áreas de Orçamento e Fi-
nanças das seções judiciárias.

A Justiça Federal na Paraíba 
(JFPB) abriu, ontem (22/08), ins-
crições para o processo seletivo 
de conciliadores voluntários para 
o Centro Judiciário de Solução 
Consensual de Conflitos e Cida-
dania – Cejusc, mais conhecido 
por Central de Conciliações. São 
oferecidas 10 vagas para atua-
ção em João Pessoa e, ainda, a 
formação de cadastro reserva. As 
inscrições devem ser realizadas 
no site da JFPB, no link “Seleção 
de Conciliadores”, até o dia 2/09. 
O processo seletivo é composto 
por análise curricular e entrevista 
pessoal. Entre os requisitos para 
a classificação, idade mínima de 
18 anos, pleno gozo dos direitos 
políticos e ausência de incapaci-
dade para o exercício da função.

O presidente do TRF5, desembar-
gador federal Rogério Fialho Mo-
reira, participa, nesta quarta (24), 
da posse do ministro do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), João Otá-
vio de Noronha, no cargo de cor-
regedor nacional de Justiça, função 
vinculada ao Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ). A solenidade será 
realizada no STJ, em Brasília, às 
18h. O ministro foi indicado para o 
biênio 2016/2018, em substituição 
à atual corregedora, ministra Nancy 
Andrighi. A Corregedoria Nacional 
de Justiça atua na orientação, co-
ordenação e execução de políticas 
públicas voltadas à atividade cor-
recional e ao bom desempenho da 
atividade judiciária dos tribunais e 
juízos do País.

dos juízes federais, 
presidentes das 
respectivas Turmas 
Recursais (TR), Sér-
gio José Wanderley 
de Mendonça (TR/
AL), Sérgio Murilo 
Wanderley Queiro-
ga (TR/PB), Nagibe 
de Melo Jorge Neto 
(3ª TR/CE), Carlos 
Wagner Dias Ferreira 

(TR/RN), Gisele Chaves Sampaio Al-
cântara (2ª TR/CE), Polyana Falcão 
Brito (3ª TR/PE), José Eduardo de 
Melo Vilar Filho (1ª TR/CE), Kylce 
Anne Pereira Collier de Mendonça 
(2ª TR/PE), Fábio Cordeiro de Lima 
(TR/SE) e Paulo Roberto Parca de 
Pinho (suplente da 1ª TR/PE).


