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Francisco Falcão propõe mudança 
organizacional no CJF

TRF5 suspende 
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custas durante 
greve dos bancos
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Pleno do TRF5 indica Roberto Machado 
para desembargador federal
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Pleno do TRF5 aprovou, on-
tem (1º/10), por unanimida-
de, a indicação do juiz federal 

Roberto Machado, titular da 6ª 
Vara Federal do Ceará (JFCE), para 
ocupar o cargo de desembarga-
dor federal, pelo critério de anti-
guidade, em vaga decorrente da 
aposentadoria do desembargador 
federal Francisco Cavalcanti. O 
ofício para nomeação do novo de-
sembargador será enviado ao Mi-
nistério da Justiça e à Presidência 
da República. Atualmente, Roberto 

Machado atua no TRF5 como de-
sembargador federal convocado.
Perfil – O cearense Francisco Ro-
berto Machado ingressou na Jus-
tiça Federal no Ceará em fevereiro 
de 1988, após ter atuado como 
promotor de Justiça no Ceará 
e, posteriormente, como juiz de 
Direito daquele estado. No magis-
tério, Roberto Machado leciona as 
disciplinas Direito Civil e Direito 
Processual Civil em cursos es-
pecializados de preparação para 
concursos de nível superior. 

O diretor-geral do TRF5, João Bo-
telho, lembra que, desde ontem 
(1º/10), teve início o registro do 
ponto eletrônico exclusivamente 
pelo sistema de biometria, nos 
termos da Instrução Normativa nº 
6/2014, publicada no Diário Ele-
trônico de 26/09/2014. 
“A implantação desse sistema visa 
a dar cumprimento à recomenda-
ção do Conselho da Justiça Fede-

O presidente do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região - TRF5, 
desembargador federal Fran-
cisco Wildo, assinou o Ato nº 
00629/2014, autorizando a dis-
tribuição de feitos e recursos, 
nesta Corte, sem o pagamento 
das custas judiciais enquanto 
durar o movimento grevista dos 
bancários. Entretanto, segundo o 
Ato, publicado na edição de últi-
ma terça-feira (30/09) do Diário 
Eletrônico da Justiça Federal da 
5ª Região, os referidos pagamen-
tos deverão ser efetuados até o 
quinto dia útil após o término da 
paralisação. 

Ao contrário do que foi informado 
na edição de terça-feira (30) do 
Jornal Mural “TRF Hoje”, o curso 
“Como planejar a contratação e es-
truturar o termo de referência para 
compras e serviços contínuos”, que 
será realizado de 13 a 15/10, ocor-
rerá também no turno da manhã, 
ou seja, a capacitação será minis-
trada das 8h30 às 12h30 e das 14h 
às 18h.

O ministro Francisco Fal-
cão, presidente do Conse-
lho da Justiça Federal (CJF) 
e do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), determinou a 
elaboração de proposta de 
alteração da estrutura or-
ganizacional do CJF. A ini-
ciativa objetiva que o órgão 
tenha melhor atendimento 
ao cumprimento de sua missão 
institucional. Uma das medidas 
propostas é a designação de um 
juiz federal para exercer a fun-
ção de secretário-geral do CJF. 
Contudo, inicialmente, a única 
alteração consiste na criação 

da Secretaria Executiva, com a 
finalidade de assessorar a Secre-
taria Geral na coordenação das 
atividades desenvolvidas pelas 
unidades administrativas, bem 
como dos projetos para a Justiça 
Federal. (Ascom/CJF)

ral, constante do Relatório de 
Inspeção da Corregedoria Geral 
da Justiça Federal, no sentido 
de que este Tribunal implante 
sistema informatizado específi-
co para controle de frequência 
dos servidores, cujos procedi-
mentos iniciais já haviam sido 
deflagrados a partir da edição 
do Ato nº 334/2013”, ressaltou 
Botelho.


