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Começa hoje o VI Encontro de Contadorias do TRF5

Definidas regras das competições 
da IV Olimpíada da Justiça Federal
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Aniversariantes

Pleno do TRF5 aprova criação da 
3ª Turma Recursal na SJCE

Pleno do TRF5 apro-
vou ontem, por 

unanimidade, uma Reso-
lução que dispõe sobre a 
reestruturação das Tur-
mas Recursais dos Jui-
zados Especiais Federais 
da 5ª Região. Com isso, a 
Seção Judiciária do Ceará 
(SJCE) passa a contar, a 
partir do dia 20 de ou-
tubro, com a 3ª Turma 
Recursal (TR). Os processos em 
tramitação nas demais TRs serão 
redistribuídos, bem como cargos 
e funções serão remanejadas para 
a estruturação das TRs. Na mes-
ma sessão, os desembargadores 
também aprovaram dois requeri-

mentos de remoção externa: um 
do juiz federal substituto Tarcísio 
Corrêa Monte, da 13ª Vara Federal 
da Seção Judiciária de Pernam-
buco, que pretende ser removido 
para a 4ª Região; e outro do juiz 
federal substituto Fernando Amé-

rico de Figueiredo Porto, da 
5ª Vara Federal Criminal da 
Seção Judiciária de São Pau-
lo, que deseja uma vaga para 
a 5ª Região. 
Gratificação – O Pleno tam-
bém aprovou uma Moção de 
Apoio ao Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados (PL 
nº 7717/2014), de iniciativa 
do Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ), que institui a gra-

tificação por exercício cumulativo 
de acervo, funções administrativas 
e ofícios dos membros da Magis-
tratura Federal. O Pleno deliberou 
por enviar a Moção de Apoio para 
o presidente da Câmara dos De-
putados, Henrique Eduardo Alves. 

O Manual de Orientação de Pro-
cedimentos para os Cálculos na 
Justiça Federal é o tema central 
do VI Encontro de Contadorias 
Vinculadas ao TRF5, que começa 
hoje e segue até amanhã, no au-
ditório da Esmafe. A abertura do 

evento, marcada para as 9h, será 
conduzida pelo desembargador 
federal Francisco Wildo (presidente 
do TRF5). Em seguida, o juiz federal 
Leonardo Resende Martins profe-
re palestra sobre o que motivou a 
alteração do manual de cálculos do 

Conselho da Justiça Federal (CJF) 
e a aplicabilidade do novo ma-
nual nas execuções em cursos. O 
encontro reúne 59 servidores que 
atuam nas contadorias do TRF5, 
dos Juizados Especiais Federais e 
das seis seções judiciárias que in-

tegram a 5ª Região. Durante dois 
dias, os participantes vão discutir 
a uniformização dos procedimen-
tos no âmbito das contadorias 
da 5ª Região, trocar experiências, 
tirar dúvidas e discutir questões 
específicas da área.

A definição dos mode-
los das competições da 
IV Olimpíada da Justiça 
Federal da 5ª Região 
foi discutida na tarde 
de ontem, por meio de 
videoconferência, pela 
Gerência do Projeto, 
membros do Comi-
tê Olímpico Regional 
(COR) e do Comitê 
Consultivo, além de representan-
tes da empresa contratada para 

Alunos do 1º 
ao 10º período 
da Faculdade 
Joaquim Na-
buco visita-
ram, na tarde 
de ontem, as 
instalações do 
Tribunal Re-
gional Federal 
da 5ª Região 
-TRF5. Acom-
panhados pelo professor Leonar-
do Moser da Silva, os estudantes 
assistiram ao vídeo institucional, 

a organização e apoio logístico 
do evento.

participaram da sessão do Pleno, 
conheceram a Presidência, o Me-
morial e o heliponto.


