
Estagiários – Nossa 
homenagem aos 
estagiários que se 
dedicam ao TRF5. 
Foi difícil reunir 
todos, mas conse-
guimos juntar dois 
grupos para um 
registro pelo dia 
dedicado a eles, 
comemorado no 
sábado, dia 18/08.
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Aniversariantes

Manoel Erhardt é agraciado com a medalha da OAB-PE

Orçamento de 2019 é discutido 
em reunião do CG-PRIM 

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Manoel Erhar-
dt, foi homenageado, na última 
quinta-feira (23), com a Medalha 
Antônio de Brito Alves, comen-
da entregue pela Ordem dos 
Advogados do Brasil Seccional 
Pernambuco (OAB-PE), a partir 

de votação espontânea e direta de 
advogados e advogadas. A meda-
lha é concedida a seis magistrados 
que se destacaram na prestação 
jurisdicional, bem como pela dis-
ponibilidade e cordialidade para o 
despacho, tanto com profissionais 
da advocacia quanto com jurisdi-

Comitê Gestor Regional 
para Implementação e 

Gestão da Política Nacional 
de Atenção Prioritária e Or-
çamentária do Primeiro Grau 
de Jurisdição (CG-PRIM) se 
reuniu, na última quinta-feira 
(23), no Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5, 
para analisar o orçamento 
de 2019 e debater o limite 
de gastos, a Assistência Ju-
diciária a Pessoas Carentes (AJPC), 
nomeações de servidores, tele-
trabalho, entre outros assuntos. 
Durante o encontro, também foi 
debatida a atualização do Plano 
de Ação da Política Nacional de 
Atenção Prioritária ao Primeiro 

Colaborativa do Poder 
Judiciário, com a unidade 
de gestão estratégica do 
Tribunal, com o Comitê 
Orçamentário do Segun-
do Grau e com os demais 
comitês temáticos, de 
acordo com os assuntos 
que forem objeto de dis-
cussão. 
Coordenação – O comitê 
é presidido pela juíza fe-

deral auxiliar da Presidência, Joana 
Carolina Lins Pereira. O cargo era 
ocupado, anteriormente, pelo juiz 
federal Leonardo Resende, auxi-
liar da Presidência na gestão do 
desembargador federal Rogério 
Fialho. 

cionados.  Além de Erhardt, a juíza 
federal da 5ª Vara Federal da Seção 
Judiciária de Pernambuco (SJPE), 
Nilcéa Maggi, também foi agracia-
da com a medalha. O desembarga-
dor federal Élio Siqueira e o diretor 
do Foro da Justiça SJPE, juiz federal 
Frederico de Azevedo, prestigiaram 

Grau de Jurisdição, que contempla 
entre as ações o desenvolvimento 
e a implantação da política de va-
lorização do servidor. O CG-PRIM 
foi criado para interagir de forma 
permanente com o representante 
do TRF5 na Rede de Governança 

Luiz Carlos de Siqueira Bezerra
Divisão da 2ª Turma

Luciana Maria Carvalho de Morais 
Gab. Des. Fed. Carlos Rebelo Júnior

Ivanna Maria Benigno da Silva
Divisão de Material e Patrimônio

Alex Bento Teixeira da Cunha
SERVIS

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Manoel Erhardt, 
participa, hoje (27), em, Brasília, da 
reunião do Conselho da Justiça Fe-
deral (CJF). Amanhã (28), a agenda 
é dedicada à Reunião Preparatória 
do XII Encontro Nacional do Poder 
Judiciário e à posse do ministro 
Humberto Martins como correge-
dor nacional de Justiça. Na quar-
ta, o presidente do Tribunal vai à 
solenidade de posse do presidente 
e da vice-presidente do Superior 
Tribunal de Justiça, respectivamen-
te, ministros João Otávio Noronha 
e Maria Thereza de Assis Moura.

A Justiça Federal 
no Ceará (JFCE) 
promove, nos 
dias 29 e 30/8, o I 
Seminário Comu-
nicação e Justi-
ça, voltado para 
jornalistas e demais 
profissionais da mídia, além de 
estudantes de comunicação social, 
a partir do 5º semestre. As pales-
tras serão ministradas pelos juízes 
federais Leonardo Resende, Danilo 
Fontenelle e Nagibe de Melo e 
acontecem no Auditório do edifí-
cio-sede da Justiça Federal (Praça 
Murilo Borges, S/N, Fortaleza-CE). 
(Com informações da Ascom/JFCE)

a cerimônia, que aconteceu na 
nova sede da OAB-PE. 

Erhardt recebeu a comenda das mãos do  
presidente da OAB-PE, Ronnie Preuss Duarte


