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de Junho

SEGUNDA

presidente do Tribunal 
Regional Federal da 5ª 

Região - TRF5, desembargador 
federal Manoel Erhardt; a juíza 
auxiliar da Presidência, Joana 
Carolina Lins Pereira; o diretor-
-geral, Fábio Paiva, e o diretor 
da Divisão de Gestão Estraté-
gica e Estatística, Luiz Targi-
no, participam, hoje (25), da 
reunião do Comitê de Gestão 
Estratégica da Justiça Federal 
(COGEST). O encontro acontece 
no Tribunal Regional Federal da 
1ª Região, em Brasília, a partir das 
9h. O evento conta com a presen-
ça de todos os presidentes dos 
Tribunais Regionais Federais e a 

abertura da reunião será realizada 
pela presidente do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) e do Conselho 
da Justiça Federal (CJF), ministra 
Laurita Vaz. Na pauta, a validação 
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Aniversariantes

Grupo de Trabalho do Centro Nacional de Inteligência 
se reúne em Brasília

Concurso para 
o cargo de Juiz 
Substituto

Horário especial

Representantes do TRF5 participam 
de reunião do COGEST no CJF

Servidores do 
TRF5 festejam 
o São João

O vice-presidente do TRF5, 
desembargador federal Cid 
Marconi, e a diretora da Subse-
cretaria de Recursos Extraordi-
nários, Especiais e Ordinários, 
Rejane Delgado, participam, 

das propostas do II Encontro Exe-
cutando a Estratégia da Justiça 
Federal/Revisão do Planejamento 
Estratégico. Para validar as propo-
sições, haverá a apresentação de 
alguns projetos, como: Pesquisa 
de Demandas Repetitivas, Modelo 
Nacional de Interoperabilidade e 
Desenvolvimento do Sistema Na-
cional de Cálculos. A programação 
inclui também a apresentação de 
novos projetos, como o relativo à 
gestão por processo de trabalho e 
à gestão de risco.
Colegiado – No mesmo dia, à tar-
de, acontece a sessão ordinária do 
CJF, na sede do órgão, da qual irá 
participar o presidente do TRF5. 

hoje (25) e amanhã (26), no 
Conselho da Justiça Federal, em 
Brasília, da reunião do grupo de 
trabalho do Centro Nacional de 
Inteligência. Durante o evento, 
haverá o lançamento da Série do 

Centro de Estudos Judiciários 
do Conselho da Justiça Federal 
“Notas técnicas e ações (Vo-
lume 1)”. A publicação conta 
com a participação do ministro 
do STJ, Raul Araújo. 

Comemoração – O aniversário do presidente do TRF5, desembargador fe-
deral Manoel Erhardt, foi comemorado em clima de festa junina, na última 
quarta-feira (20), na Presidência do Tribunal. Como Erhardt estava de férias 
no dia 30/05, a data foi celebrada quarta.

Devido ao jogo do Brasil na Copa 
do Mundo de 2018, na próxima 
quarta-feira (27), a sessão do Ple-
no será realizada pela manhã, a 
partir das 8h. Com a mudança, não 
haverá reunião do Conselho de 
Administração, que ocorreria pela 
manhã, no mesmo dia do jogo.

Vários setores do TRF5 feste-
jaram a chegada do São João. 
Na última quinta-feira (21), fo-
ram realizadas três confraterniza-
ções juninas: a da Subsecretaria 
de Tecnologia da Informação, 
com decoração, 
comidas típicas e 
quadrilha junina; 
a da Subsecretaria 
de Apoio Especial e 
a dos funcionários 
terceirizados, que 
cuidam da manu-
tenção do TRF5. O presidente do 
TRF5, desembargador federal Ma-
noel Erhardt, também participou 
do lanche junino dos terceirizados.

O TRF5 realiza, amanhã (26), a 
Sessão Pública de divulgação do 
resultado provisório da prova es-
crita P2 (dissertação e questões). A 
sessão acontece a partir das 10h, 
na Sala Capibaribe, no TRF5.


