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presidente do 
Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região – 
TRF5, desembargador 
federal Rogério Fialho 
Moreira, abre, amanhã, 
às 10h, o Fórum Regio-
nal Interinstitucional 
Previdenciário (FRIP), 
com as presenças do 
coordenador dos Juiza-
dos Especiais Federais 
(JEFs), desembargador federal Pau-
lo Cordeiro, e do juiz federal Leo-

nardo Resende, auxiliar da Presi-
dência. A pauta inclui a instituição 

A nova sede da Subseção Ju-
diciária de Limoeiro do Norte 
(JFCE) foi inaugurada, na última 
sexta (13), pelo presidente do 
Tribunal Regional Federal da 
5ª Região, desembargador fe-
deral Rogério Fialho Moreira, 
e pelo diretor do Foro da JFCE, 
juiz federal Bruno Carrá. Tam-
bém participaram da solenidade 
o desembargador federal Cid 
Marconi e o desembargador 

Para assegurar transparência ao 
processo de negociação com a Su-
lAmérica, o juiz federal Leonardo 
Resende, auxiliar da Presidência, 
coordenará uma reunião, aberta a 
todos os interessados, para prestar 
esclarecimentos e ouvir sugestões 
relativas ao reajuste no seguro 
saúde dos servidores e magistra-
dos do TRF5. Essa reunião será 
realizada hoje, às 16h, na Sala das 
Turmas Norte. A participação de 
todos é bem-vinda.

Os servidores Luiz Albuquerque e 
André Luiz Figueiredo, da Escola 
de Magistratura Federal da 5ª Re-
gião – Esmafe, participam, nos dias 
17 e 18 de maio, de um workshop 
promovido pela Escola Nacional 
de Formação e Aperfeiçoamen-
to de Magistrados (Enfam), cujo 
objetivo é a elaboração de uma 
proposta educacional que vise a 
organizar a atuação das escolas de 
formação de magistrados. O even-
to será realizado no Conselho da 
Justiça Federal (CJF), em Brasília.

O presidente do TRF5, de-
sembargador federal Rogério 
Fialho Moreira, tornou públi-
ca para fins de remoção, pelo 
critério de antiguidade, a exis-
tência de cargos vagos de juiz 
federal substituto. De acordo 
com o Edital 001/2016, pu-
blicado na última quinta (12), 
no Diário Eletrônico da Justiça 
Federal da 5ª Região, há uma 
vaga na 12ª vara em Fortale-
za (CE), uma vaga na 9ª vara 
de Campina Grande (PB), uma 
vaga em Pau dos Ferros (RN) e 
uma em Propriá (SE). Os inte-
ressados têm o prazo de 10 
dias, a contar da data de publi-
cação do Edital, para habilitar 
o pedido por escrito, exclusi-
vamente por meio do correio 
eletrônico funcional, discrimi-
nando a ordem de preferência 
das opções de remoção.

do Fórum Regional Interinstitucio-
nal Previdenciário - FRIP; debate 
sobre os temas “Delimitação do 
escopo de atuação do FRIP”; im-
pactos do novo CPC na TRU (Re-
solução CJF n. 393/2016) e criação 
de fóruns interinstitucionais nas 
seções judiciárias; informes sobre 
o desempenho da Turma Regional 
de Uniformização (TRU) no cum-
primento das Metas do CNJ 2015 
e sobre a implantação do Processo 
Judicial Eletrônico - PJe na Turma 
Nacional de Uniformização (TNU).

federal emérito José Maria Luce-
na, entre outras autoridades. A 
Subseção recebe uma demanda 
crescente de ações judiciais da 
população de 21 municípios do 
Vale do Jaguaribe, beneficiando 
mais de 569 mil cidadãos.  Se-
gundo Fialho, a Administração do 
TRF da 5ª Região e a direção da 
JFCE, desde gestões anteriores, 
não mediram esforços para essa 
inauguração. “Com perseverança 

e dedicação, foram ven-
cidas as dificuldades que 
se apresentaram ao longo 
do caminho, em busca 
do propósito de oferecer 
a todos que militam na 
Justiça Federal e aos que 
delas se socorrem em 
busca de direitos, melho-
res condições de trabalho 
e de atendimento”. (Com 
informações da JFCE)


