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Hoje: Pleno escolherá lista tríplice para desembargador

de Abril

QUARTA

Gestores do TRF5 e das seções judiciárias 
da Região discutem orçamento

Aniversariantes

Juíza Federal 
Heloísa Silva de Melo

SJPE – Recife

Onildo Maciel Loureiro
Subsecretaria de Pessoal
Maria de Fátima Rodrigues da Silva
Subsecretaria de Precatórios
Angelina Gadelha Pordeus Cavalcante
Subsecretaria de Apoio Especial
Alice Xavier do Rêgo
Secretaria Judiciária

Quinta-feira (Tiradentes) 21.04

Juiz Federal Jorge André de 
Carvalho Mendonça

SJPE – Turma Recursal 

Juliana Gouveia Galvão
Divisão de Comunicação Social
Maria do Carmo Ferreira de Miranda
Subsecretaria de Recursos
Sandra Régia Cordeiro Valença Bouwman
Secretaria Judiciária

iretores de Foro e das 
Secretarias Adminis-

trativas das seções judiciá-
rias da 5ª Região estiveram 
reunidos, ontem (19), com 
o presidente do Tribunal 
Regional Federal da 5ª 
Região, desembargador 
federal Rogério Fialho 
Moreira, para debater os 
cortes nos orçamentos das 
Seções Judiciárias e do TRF5, bem 
como apresentar as medidas ado-
tadas para a redução de gastos. Na 
ocasião, o diretor da Subsecretaria 
de Orçamento e Finanças, Sebastião 
Campelo, apresentou o cronograma 
de implantação do Sistema de Ges-
tão Orçamentária, desenvolvido em 

conjunto com Subsecretaria de Tec-
nologia da Informação (STI), que vai 
permitir controle em tempo real das 
despesas e elaboração de relatórios 
gerenciais, proporcionando uma 
gestão mais eficiente do orçamento. 
Participaram também da reunião 
os juízes federais Antonio César 

Bochenek e Júlio Coelho, presi-
dentes da AJUFE e da REJUFE, 
respectivamente.
Mapa da saúde - O presidente 
desta Corte também mencio-
nou a necessidade da criação de 
uma base de dados com o obje-
tivo de mapear a saúde dos ser-
vidores desta unidade e de toda 
a Região. Estas informações 
viriam da realização dos exames 

médicos periódicos, medida pre-
vista na Resolução n. 207/2015 do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
que determinou a instalação de um 
Comitê Gestor Local de Atenção 
Integral à Saúde de magistrados e 
servidores, instituído oficialmente 
anteontem (18) no TRF5. 

O Pleno do TRF5 estará reunido, hoje (20), às 14h, 
para escolher os nomes dos juízes federais que 
irão compor a lista tríplice para o cargo vago de 
desembargador federal desta Corte, decorrente da 
aposentadoria do desembargador federal emérito 
Francisco Wildo. A escolha dos nomes obedece-
rá ao critério de merecimento, por meio do qual 

serão avaliados quesitos como desempenho, 
produtividade, eficiência e experiência, além de 
avaliação curricular. Concorrem os juízes federais 
Élio Siqueira (JFPE), Frederico Dantas (JFAL), Ivan 
Lira (JFRN), Leonardo Resende (JFCE), Manoel 
Maia (JFPB), Marco Bruno Clementino (JFRN), Ro-
berto Wanderley (JFPE) e Walter Nunes (JFRN).

Fonajef – O presidente do TRF5, desembargador federal Rogério Fialho, 
participou, segunda (18), da abertura do XIII Fórum Nacional dos Juizados 
Especiais Federais (Fonajef), que está sendo realizado até hoje (20), no Ho-
tel Grand Mercure, no Recife. O evento é promovido pela Associação dos 
Juízes Federais do Brasil (Ajufe).

O Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH) do 
TRF5 promove, de 9 de maio a 17 
de junho, o segundo módulo do 
curso Coaching Aplicado à Lide-
rança. O curso é obrigatório para 
todos os servidores que ocupam 
função gerencial a partir de FC5 
e que possuam subordinados. Os 
servidores aprovados no primeiro 
módulo do curso devem fazer a 
inscrição até hoje (20), por meio 
do link enviado por e-mail pelo 
NDRH.


