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AniversariantesSEXTA

O

TRF5 promove primeira reunião com diretores administrativos da 5ª Região

Dia do Exército

Presidente do TRF5 integra comissão que 
vai apreciar criação de novos tribunais

Juiz Federal  
Cláudio Girão Barreto

SJPB
Fábio Marçal de Oliveira
Gab. Des. Fed. Francisco Cavalcanti

Sábado, 20 de abril
Onildo Maciel Loureiro
Subsecretaria de Apoio Especial
Maria de Fátima Rodrigues da Silva
Subsecretaria de Precatórios
Angelina Gadelha Pordeus Cavalcante
Subsecretaria de Apoio Especial
Rafael Adriano Bezerra da Silva
Subsecretaria de Precatórios
Thiago Dayvd de Assis França
Gabinete da Revista

Domingo, 21 de abril

Juiz Federal Jorge André de 
Carvalho Mendonça

SJPE
Maria do Carmo Ferreira de Miranda
Subsecretaria de Recursos
Sandra Régia Cordeiro Valença Bouwman
Secretaria Judiciária
Juliana Gouveia Galvão
Divisão de Comunicação Social

presidente do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região 

– TRF5, desembargador federal 
Francisco Wildo, reuniu-se, na ter-
ça-feira (16), com o presidente do 
Supremo Tribunal Federal (STF) e 
do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), ministro Joaquim Barbosa, 
e com os presidentes dos outros 
quatro Tribunais Regionais Fede-
rais (TRFs) do País. Em pauta, a 
possível criação de novos TRFs, 
conforme prevê a Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) 544, 
aprovada pela Câmara dos De-
putados no último dia 3/04. O 
corregedor nacional de Justiça, 
ministro Francisco Falcão, e a mi-
nistra Eliana Calmon, do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), também 
participaram do encontro. 
Custos - De acordo com o pre-
sidente do TRF5, a opinião dos 
presidentes dos TRFs sobre a 
criação dos novos tribunais coin-
cide com a de Joaquim Barbosa. 
“A criação de novos TRFs aumen-
taria em muito o gasto público. A 
Constituição Federal, em seu art. 

107, parágrafo 3º, pre-
vê a criação de turmas 
recursais e de câmaras 
regionais”, defendeu. 
Segundo ele, tal inicia-
tiva poderia ser imple-
mentada em lugares 
como Minas Gerais, 
Bahia e na região Norte 
do País. Na ocasião, foi 
criada uma Comissão, 
constituída por membros dos 
TRFs e do CNJ, para apresentar 
alternativas à criação dos novos 

TRFs. “Essa Comissão tem 30 dias 
para apresentar alternativas à PEC 
544”, avisou.

Diretores das secretarias adminis-
trativa das Seções Judiciárias da 
5ª Região participaram, ontem, 
no Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5, de uma reunião 
com a Diretoria Geral (DG), Secre-
taria Administrativa (SA), subse-
cretarias de Orçamento e Finanças 
e Contabilidade (SOFC), Controle 
Interno (SCI), Pessoal e Tecnologia 
da Informação (STI) do Tribunal 

sobre diversos assuntos, como a 
redistribuição dos recursos de con-
tratos, obras e reformas, prestação 
de contas, ações na área de tecno-
logia da informação, entre outros. O 
diretor-geral do TRF5, João Botelho, 
apresentou uma proposta de cria-
ção formal de um Comitê Gestor 
Regional, como fórum de discussões 
e decisões. O diretor-geral informou, 
ainda, que a ideia é fazer reuniões 

a cada dois meses, seja 
presencial ou por video-
conferência, cujo crono-
grama ainda será defi-
nido. O presidente do 
TRF5, desembargador 
federal Francisco Wil-
do encerrou a reunião, 
agradecendo a presen-
ça e a colaboração de 
todos com a gestão.

A desembargadora federal Mar-
garida Cantarelli representa o 
TRF5 na cerimônia militar co-
memorativa ao Dia do Exército, 
que será realizada hoje, às 9h50, 
no Mirante do Parque Histórico 
Nacional dos Guararapes, em 
Jaboatão. Na ocasião, o desem-
bargador federal José Maria 
Lucena será agraciado com a 
Medalha da Ordem do Mérito 
Militar, no grau Comendador. O 
presidente do TRF5, Francisco 
Wildo, e o desembargador fe-
deral Paulo Roberto de Oliveira 
Lima também foram agraciados 
com a honraria, mas não pode-
rão comparecer ao evento.


