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QUARTA

O
Manoel Erhardt se reúne com diretores 
de Foro e administrativos

Comissão do concurso para juiz federal da 5ª Região inicia elaboração do Edital 

novo presidente 
do Tribunal Regio-

nal Federal da 5ª Região 
– TRF5, desembargador 
federal Manoel Erhardt, 
fez, ontem (4), sua pri-
meira reunião de tra-
balho com os diretores 
de Foro da 5ª Região 
e diretores administra-
tivos das Seções Judiciárias e do 
Tribunal. Erhardt apresentou a equi-
pe da Presidência, descrevendo um 
pouco do papel de cada um deles. 
Uma das diretrizes para os direto-
res de Foro é o compartilhamento 
e a difusão de boas práticas, além 
da uniformização de procedimen-
tos administrativos. Outro ponto 

Aniversariantes

destacado pelo presidente foi a 
preocupação com o aprimoramen-
to dos Juizados Especiais Federais, 
que, a seu ver, merecem tratamento 
diferenciado. “A população mais 
carente deve ser bem atendida e os 
Juizados Especiais devem prestar 
um bom serviço”, ressaltou Manoel 
Erhardt.

Novos DG e assessores da Presidência 
tomam posse

Juíza Federal Wanessa
Figueiredo dos Santos Lima

SJPB – João Pessoa

Alexandre Lima Farias 
Secretaria Administrativa
Iran Evangelista 
Gab. Des. Federal Vladimir Carvalho
Shirley de Souza Silva 
Seção de Acomp. de Estágio Superior
Thomas Soares Ferreira da Silva 
LANLINK

A Comissão Examinadora do XIV 
Concurso Público para Juiz Fede-
ral Substituto da 5ª Região fez, 
ontem, na Escola de Magistratura 
Federal da 5ª Região (Esmafe), 
sua primeira reunião, da qual 
participaram todos os membros 
titulares: os desembargadores 

Deliberações – Entre 
as deliberações para 
as próximas reuniões, 
ficou decidido que 
serão adotadas me-
didas para implantar 
e reforçar a política 
de segurança na 5ª 
Região, bem como 
que será implanta-

do comitê de Gestão de Pessoas, 
encarregado, entre outras ações, 
de fazer um estudo dos quadros 
de pessoal e eventuais necessida-
des de readequação dos cargos 
existentes na Região. Deliberou-se, 
ainda, a necessidade de se designar 
comissão voltada à implantação do 
teletrabalho.

O presidente 
do TRF5, de-
sembargador 
federal Mano-
el Erhardt, deu 
posse, ontem, 
ao novo dire-
tor-geral do 
TRF5, Fábio 
Paiva, e aos assessores que inte-
grarão a equipe da Presidência: 
Teresa Neuman (chefia de Gabi-
nete); José Claudiano Ferreira de 
Abrantes (Secretaria Especial), 
Izabela Miranda Cruz Sampaio 
(Assessoria de Relacionamento 
com Conselhos e Tribunais Supe-
riores), Maria Paula Campos Lo-
pes (Assessoria Especial); Eveline 

federais Edilson Pereira Nobre Jú-
nior (presidente) e Fernando Braga 
Damasceno, o juiz federal Geor-
ge Marmelstein Lima, o professor 
Geilson Salomão Leite (UFPB) e o 
advogado Leonardo Carneiro da 
Cunha (representante da OAB). 
Foram iniciados os trabalhos para 

elaboração dos 
termos do Edital 
de abertura do 
certame e do regu-
lamento. Existem 
81 cargos vagos 
para juiz federal na 
5ª Região.

Orçamento, concur-
so e obras - Direto-
res administrativos 
do TRF5 e das Seções 
Judiciárias, coorde-
nados pelo diretor-
-geral Fábio Paiva, 
estiveram reunidos, 
na Sala do Conselho do TRF5, na 
tarde de ontem (4), para tratar de 
assuntos relacionados à gestão do 
Tribunal e das Seções Judiciárias em 
2017. Em pauta, o orçamento deste 

ano, aspectos do Portal de Business 
Intelligence da 5ª Região, gestão de 
risco institucional e plano de obras 
das Seções Judiciárias, entre outros 
temas.

de Paula Vas-
concelos (Asses-
soria Judiciária), 
Patrícia Lima 
Verde Valença 
(chefia da As-
sessoria Jurí-
dica); Danielle 
Soares Rios Lei-

te e Izabel Christina Nunes Bispo 
(Assessoria Jurídica). Conheça os 
demais assessores e diretores no 
mural de amanhã (6).


