
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Christine Matos, Wolney Mororó, Josie Marja, Lara Lagioia, 
Jéssica Xavier, Fernanda Farinha e Joana Medeiros 
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528 

de Abril8

Edição nº 2137
www.trf5.jus.br

comunicacaosocial@trf5.jus.br
Fotos:  Juliana Galvão e  

Marcos Costa 

Aniversariantes

SEGUNDA

ERRATA

O

Pedimos desculpas pelos erros 
cometidos na edição de sexta-
-feira (5/04), com relação aos 
servidores aniversariantes. Fo-
ram omitidos os aniversários dos 
seguintes servidores: Joselene 
Maria Socorro Silva (Divisão de 
Comunicação Social), Alexandre 
Lima Farias (SA) e Iran Evangelis-
ta. No dia 6/04, Maria Dilza Vas-
concelos Souza (SA). Na mesma 
relação de servidores, o dia 7/04 
foi trocado pelo dia 5, bem como 
a relação de servidores aniversa-
riantes do dia 8/04 foi publicada 
como dia 6/04.

Manoel Erhardt preside sessão da Primeira Turma 

Comunicado

João Botelho assume diretoria-geral 
na gestão de Francisco Wildo 

SA informa medida 
de segurança
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milhões em RPVs
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Federal da 5ª Re-
gião – TRF5 libera 
a partir de hoje, 
o pagamento de 
mais de R$ 63 milhões em Requi-
sições de Pequeno Valor (RPVs), 
beneficiando 14.323 pessoas dos 
seis estados que compõem a 5ª 
Região. O estado do Ceará res-
ponde pelo maior valor a ser pago, 
cerca de R$ 17 milhões, com um 
total de 4.609 beneficiários. 
Pagamento - Para receber os va-

lores, o beneficiário 
deve apresentar có-
pia do RG, CPF, jun-
to com documentos 
originais, além de 
comprovante de 

residência, nas agências da Caixa 
Econômica Federal e do Banco do 
Brasil. Para informações acerca do 
banco em que o valor foi depo-
sitado, basta acessar a página do 
TRF5 na internet (www.trf5.jus.br) 
e fazer a consulta pelo número do 
RPV, ou ainda fazer a busca pelo 
número do processo originário.  

O desembargador federal Ma-
noel Erhardt assumiu, na última 
quinta-feira (4/04), a presidência 
da Primeira Turma, durante a 
primeira sessão realizada após 
a posse da nova mesa diretora, 
realizada quarta-feira (3/04). Par-
ticiparam também da reunião, 
o desembargador federal José 
Maria Lucena e o desembarga-
dor convocado Manuel Maia, 

vice-diretor de Foro 
da Seção Judiciária do 
Rio Grande do Norte. 
O juiz federal substi-
tui o desembargador 
federal Francisco Ca-
valcanti, que está de 
férias.  A composição 
da Primeira Turma 
permanece a mesma, alterando 
apenas a presidência, que antes 

Com graduação em Direito e Pós-
-graduação em Direito Público, 
além de uma larga experiência 
nas áreas de gestão de pessoas, 
legislação de pessoal e desenvol-
vimento organizacional, o servi-
dor do Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ), João Botelho, assumiu, 
na última quinta-feira (4/04), a 
diretoria-geral do TRF5, na ges-
tão do desembargador federal 
Francisco Wildo. Contudo, Bote-
lho não é de todo estranho dos 

servidores da Justiça Federal da 
5ª Região: entre 1989 e 1990, ele 
ocupou o cargo de subsecretário 
de pessoal do TRF5 e, no período 
de 1994 a 2000, foi supervisor da 
Seção de Desenvolvimento Orga-
nizacional da Seção Judiciária do 
Ceará. Além da Justiça Federal da 
5ª Região e do STJ, João Botelho 
também contabiliza experiências 
profissionais no Conselho da Jus-
tiça Federal, no Superior Tribunal 
Militar e no Ministério da Justiça.

A Subsecretaria de Recursos Extra-
ordinários, Especiais e Ordinários 
(SREEO) comunica que está aten-
dendo em um novo ramal: o 9033.

A Secretaria administrativa aler-
ta aos servidores do TRF5 que 
deixem as portas corta-fogo do 
prédio-sede fechadas. A medida 
busca atender à segurança dos 
magistrados, servidores, estagiá-
rios e terceirizados que compõe a 
força de trabalho deste Tribunal.

A partir desta segunda-feira, o TRF Hoje começa 
a divulgar o perfil dos novos diretores da Corte

era exercida pelo desembarga-
dor federal José Maria Lucena. 

A diretora e a supervisora do 
Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH), res-
pectivamente, Soraya Portugal e 
Nathiene Alencar, participam, hoje, 
em Brasília/DF, da reunião sobre 
o Plano Nacional de Capacitação. 
O encontro tem como objetivo 
implementar uma política de aper-
feiçoamento profissional de ma-
gistrados e servidores da Justiça 
Federal, como forma de contribuir 
na melhoria da qualidade dos ser-
viços judiciários.

NDRH participa do 
Plano Nacional de 
Capacitação


