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Perfil 
Marcos Olinto: experiência e empenho 
na gestão dos Assuntos Correicionais

TRF5 promove palestra em homenagem ao Dia das Mães

Esmafe/PB celebra convênio com o 
Ministério Público da Paraíba

Presidentes do TRF5 e TJPB assinam Ato 
para repasse de valores de Precatórios

Mariana Batista Costa Santos
Seção de Editoração Eletrônica

Fernando Henrique da Silva Rego
Divisão de Assuntos Correicionais

Gabriela Moura de Souza
Oficina

presidente do 
Tribunal Re-

gional Federal da 5ª 
Região – TRF5, de-
sembargador fede-
ral Francisco Wildo, 
e a presidente do 
Tribunal de Justiça 
do Estado da Para-
íba (TJPB), desem-
bargadora Maria de 
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti, 
assinaram, na tarde de ontem, no 
TRF5, o Ato Normativo Conjunto Nº 
01/2013. O documento estabelece 
regras para o rateio entre o TJPB, o 
TRF5 e o Tribunal Regional do Tra-
balho da 13ª Região (TRT13/PB) dos 
valores depositados em conta desti-
nada ao pagamento de precatórios 
submetidos ao regime especial, ins-
tituído pela Emenda Constitucional 
62/09. Efetuado o repasse por parte 
do TJPB, o TRF5 e TRT13 farão o 
pagamento aos beneficiários. O Ato 
Normativo Conjunto está em conso-
nância com a Resolução Nº 115 do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

com as alterações feitas pela Reso-
lução Nº 123, que dispõem sobre a 
gestão de precatórios no âmbito do 
Poder Judiciário.

Comitê Gestor – O Ato Nor-
mativo foi fruto do trabalho do 
Comitê Gestor de Contas Espe-
ciais, órgão criado para assesso-
rar os presidentes dos tribunais 
com relação ao pagamento dos 
precatórios.  A representante 
da Justiça Federal na Paraíba no 
Comitê Gestor é a juíza fede-
ral Cristina Maria Costa Garcez 
(3ª Vara). Os representantes do 

TRT13 e do TJPB são, respectiva-
mente, o juiz do trabalho Lindinaldo 
Silva Matinho e o juiz estadual Car-
los Eduardo Leite Lisboa. 

Para comemorar o Dia das Mães, 
o TRF5 programou uma pales-
tra sobre “Relações Sociais”, que 
será proferida pela jornalista e 
cerimonialista Carmen Peixoto. 
O evento faz parte do Projeto 
Mães 2013, desenvolvido em 
parceria pela Secretaria Adminis-
trativa, Núcleo de Cerimonial e 

Relações Públicas e pelo Núcleo 
de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos. Durante o encontro, a 
palestrante abordará temas como 
postura, educação, etiqueta pro-
fissional, entre outros assuntos. 
A palestra acontecerá na próxima 
sexta-feira (10/05), a partir das 
10h, na Sala de Turmas Sul.

Com mais de 20 anos de expe-
riência na Justiça Federal, sen-
do 10 na 5ª Vara da Justiça Fe-
deral de Pernambuco e 13 no 
TRF5, Marcos Olinto é o diretor 
da Divisão de Assuntos Correi-
cionais. Formado em Economia 
e Direito pela Universidade 
Católica de Pernambuco (Uni-
cap) e servidor do TRF5 desde 
2000, Marcos já passou por 
diversas funções nesta Corte, 
como chefe de gabinete do de-
sembargador federal Francisco 

Cavalcanti 
e diretor do 
Núcleo de 
Apoio à Cor-
regedoria. 
Para o início dessa nova ges-
tão, visto que Olinto assumiu o 
cargo em 2011, o diretor e sua 
equipe estão empenhados na 
coleta de dados estatísticos do 
1º grau. “Esse trabalho vai mos-
trar o retrato da movimentação 
processual nos últimos cinco 
anos”, antecipa.

O núcleo paraibano da Escola de 
Magistratura Federal da 5ª Re-
gião (Esmafe5) celebrou convênio 
de cooperação técnico-científica 
com o Ministério Público da Pa-
raíba (MPPB), a Fundação Escola 
Superior do MPPB (Fesmip) e o 
Centro de Estudo e Aperfeiçoa-

mento Funcional do Ministério 
Público Estadual (CEAF). A medida 
tem o objetivo de realizar cursos 
de formação e aperfeiçoamento, 
seminários e palestras, além de 
atividades científicas e culturais, 
versando sobre assuntos de natu-
reza jurídica.


