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O NAS está no clima do outubro 
rosa e preparado para a realiza-
ção das atividades da Semana da 
Saúde 2014.

Diretores administrativos da 5ª Região discutem orçamento 

Fraudes no INSS

Francisco Wildo participa da abertura 
do curso da Esmape
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Gabinete da vice-presidência se destaca 
na correição realizada no TRF5
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produtividade do gabinete da 
Vice-Presidência do TRF5 foi 

destacada pelo corregedor-geral 
da Justiça Federal (CJF), ministro 
Humberto Martins, no relatório da 
inspeção ordinária, ocorrida este 
ano no TRF5. De acordo com o 
relatório, em menos de um ano, 
o gabinete conseguiu reduzir de 
11.083 para 8.000 o acervo de 
processos conclusos. No período 
abrangido pela inspeção, mar-
ço/2013 a fevereiro/2014, a distri-
buição foi de 24.738 mil feitos, o 
que representa uma média mensal 
de 2.061. Nesse mesmo período, 
foram proferidas 29.456 decisões 
monocráticas terminativas, além 
de 11.059 decisões interlocutórias 
e 23 decisões liminares. O relatório 
destaca, também, a organização 
e a distribuição dos trabalhos na 
Vice-Presidência, tais como a pre-
ferência aos processos com prio-
ridade legal, aos feitos criminais e 
aos relativos à improbidade admi-
nistrativa. 
Metas - O documento ressalta, 
ainda, as metas definidas pelo ga-
binete, a fim de que cada servidor 

atuante no juízo de admissibilidade 
recursal atinja  a marca de 10 de-

cisões diárias, de modo a atender 
a demanda mensal de 2.000 feitos. 
De acordo com o vice-presidente 
do TRF5, desembargador federal 
Edilson Nobre, em 1º de outubro, 
o total de processos conclusos 
para admissibilidade era de 2.128, 
dos quais 1.686 físicos e 442, vir-
tuais. “Trata-se de trabalho de 
equipe, envolvendo o denodo dos 
servidores do meu gabinete, dos 
integrantes da Subsecretaria de 
Recursos Extraordinários, Especiais 
e Ordinários (SREEO) e dos servi-
dores que fazem parte dos muti-
rões”, avaliou o vice-presidente.

A Diretoria Geral do TRF5 pro-
moveu, ontem, reunião com os 
diretores administrativos das seis 
seções judiciárias da 5ª Região. 
Coordenada pelo diretor-geral do 
Tribunal, João Botelho, a reunião 
contou com a participação da di-
retora administrativa e do diretor 
da Subsecretaria de Orçamento e 
Finanças, respectivamente Sorá-

ria Caio e Sebastião Campelo. 
A pauta teve mais de 11 itens 
discutidos: relatório de gestão 
do exercício 2014; levantamen-
to das eventuais necessidades 
orçamentárias para contratos em 
2014; critérios de distribuição do 
orçamento em 2015, plano de 
obras da Justiça Federal na 5ª 
Região, entre outros. 

As fraudes ao sistema previden-
ciário provocaram, em 2013, um 
prejuízo de quase R$ 6 bilhões aos 
cofres públicos. São vários os tipos 
de golpe: pagamento duplicado, 
recebimento indevido de bene-
fício, estelionato. O Via Legal de 
hoje vai mostrar os mecanismos 
de controle criados pelo INSS para 
evitar esses crimes.

O presidente do TRF5, de-
sembargador federal Fran-
cisco Wildo, participou, na 
última segunda-feira (13), da 
abertura do Módulo Nacio-
nal do Curso de Formação 
Inicial para Magistrados. O 
evento, realizado na Escola 
de Magistratura de Pernam-
buco (Esmape), contou com a 
participação do desembargador 
e vice-diretor da Escola Judicial 
de Pernambuco, Stênio Neiva 

(centro), e do secretário-geral da 
Escola Nacional de Aperfeiçoa-
mento de Magistrados, juiz Paulo 
de Tarso Tamburini (esq). (Com 
informações da ASCOM/TJPE).
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