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Turmas de julgamento do TRF5 têm nova composição

SIAP planeja execução de obras e ações 
prioritárias para o TRF5  

de Abril14
TERÇA

Auxílio-saúde

Marcelo Navarro, Ubiratan Delgado e Rogério Fialho

G
TRFs aprovam
relatório do
Via legal/CPJUS

Posse de
Paulo Cordeiro

Aniversariantesestores e servidores 
da Subsecretaria de 

Infraestrutura e Adminis-
tração Predial (SIAP) se 
reuniram na última sexta-
-feira (10/04) para plane-
jar a execução das prin-
cipais obras e projetos a 
serem realizados no início 
da gestão do presidente 
do TRF5, desembargador 
federal Marcelo Navarro. 
Entre as demandas, sinalização 
visual da Corte; contratação do 
sistema de segurança com Circuito 
Fechado de TV (CFTV), que en-
volve as equipes da Subsecretaria 
de Infraestrutura e Administração 

reestruturação dos TRFs; 
modernização dos ele-
vadores; substituição das 
esquadrias das fachadas 
do edifício sede do TRF5; 
reforma dos andares ainda 
ocupados pela Caixa Eco-
nômica Federal na amplia-
ção do TRF5; entre outras.
Responsabilidades – 
Atendendo recomendação 
da diretora-geral Marga-

rida Cantarelli, a SIAP definiu os 
responsáveis pelo acompanha-
mento de cada projeto e estabele-
ceu prazos para a elaboração dos 
documentos necessários para as 
licitações.

Com a posse da nova mesa dire-
tora do TRF5, realizada na última 
quarta-feira (8/04),  as Turmas 
de julgamento têm nova com-
posição. A Primeira Turma está 
composta pelos seguintes desem-
bargadores federais: José Maria 
de Oliveira Lucena (Presidente), 
Francisco Wildo Lacerda Dantas 

e Manoel de Oliveira Erhardt . Os 
desembargadores federais Vladimir 
Souza Carvalho (Presidente), Paulo 
Roberto de Oliveira Lima e Ivan Lira 
de Carvalho (Convocado) com-
põem a Segunda Turma. A Terceira 
Turma é integrada pelos desem-
bargadores federais Paulo Macha-
do Cordeiro (Presidente), Geraldo 

Apoliano e Francisco Barros Dias. 
Já a Quarta Turma é composta 
pelos desembargadores Rogério 
Fialho (Presidente), Lázaro Guima-
rães e Edilson Nobre. A Segunda 
e Quarta Turmas se reúnem às 
terças-feiras, a partir das 14h; e a 
Primeira e Terceira Turmas julgam 
às quintas-feiras, a partir das 9h.

O desembargador federal Paulo 
Machado Cordeiro toma posse 
hoje, às 17h, no Pleno do TRF5. 
Em seguida, o magistrado vai 
comemorar sua ascensão ao 
TRF5 num jantar de adesão, 
que será realizado a partir das 
20h, no Restaurante Spettus 
Boa Viagem, localizado na Ave-
nida Domingos Ferreira.

O Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH) do 
TRF5, através da Seção de Acompa-
nhamento de Estágio de Nível Su-
perior, lembra que o último dia para 
entrega do comprovante de matrí-
cula, referente ao primeiro semes-
tre de 2015, se encerra sexta-feira 
(17/04). De acordo com o NDRH, o 
comprovante deve estar assinado 
e carimbado por um representante 
legal da instituição de ensino.

A diretora da Secretaria Adminis-
trativa e a diretora da Divisão de 
Comunicação do TRF5, respecti-
vamente, Sorária Caio e Isabelle 
Câmara, participaram da video-
conferência, realizada na semana 
passada, para aprovação do Re-
latório de Resultados do Centro 
de Produção da Justiça Federal 
(CPJUS/CJF), referente ao exercício 
de 2014. O documento foi elabo-
rado pelos assessores de comuni-
cação social dos Tribunais Regio-
nais Federais (TRFs) e do Conselho 
da Justiça Federal (CJF) e presta 
contas das ações de comunicação 
realizadas no ano passado, em 
especial o programa Via Legal.

Predial (SIAP) e Subsecretaria de 
Apoio Especial (SAE); aumento da 
bancada dos desembargadores no 
Pleno, visto que o Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) deu parecer 
favorável à criação de cargos e 

A Divisão de Folha de Pagamen-
to, através do Setor de Benefícios, 
solicita aos servidores que rece-
bem auxílio-saúde, a entrega dos 
comprovantes de pagamento do 
plano de saúde referente ao ano 
de 2014. A medida visa cumprir a 
nova redação dada ao art. 47 da 
Resolução nº 002/2008 do CJF. A 
entrega poderá ser feita fisicamen-
te ou via Fluxus para o Setor de 
Controle e Conferência, até o dia 
(17/04), sob pena de suspensão do 
benefício.

Comprovante 
de matrícula
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