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Dia Pan-Americano

Amplo debate no 
Pleno do TRF5. Antes 
de começar a pauta 
jurídica da sessão re-
alizada ontem (13), o 
presidente do Tribu-
nal, desembargador 
federal Paulo Ro-
berto de Oliveira Lima, propôs a votação do 
projeto de aumento do número de desem-
bargadores federais do TRF5, que pretende 
criar mais seis postos e, consequentemente, 
mais duas turmas; elevando a quantidade de 
magistrados para 21. Com essa mudança, o 
presidente do TRF5 prevê uma maior celeri-
dade na prestação de serviços jurisdicionais 

Pleno do TRF5 discute ampliação 
do quadro de desembargadores

existentes na Região. 
A sugestão foi apro-
vada pela maioria 
do Pleno, ainda que 
alguns desembar-
gadores tenham 
indicado que, com 
o passar dos anos, 

esse número deva aumentar. A proposta será 
apresentada pelo presidente desta Corte ao 
Conselho da Justiça Federal (CJF) no próximo 
dia 25. Em seguida, será submetido ao Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ) e ao Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), para só então ser 
encaminhado para aprovação do Congresso 
Nacional.

O Pleno do TRF 
aprovou, por 
unanimidade, 
um voto de lou-
vor ao Mutirão 
de Processos 
na Justiça Fede-
ral de Alagoas, 
proposto pelo 
desembargador 
federal Geral-
do Apoliano. 
O mutirão será 
realizado du-
rante os dias 15, 16 e 17 deste mês e, du-
rante esse período, 16 juízes federais de 
Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Paraíba e 
Ceará estarão empenhados em acelerar a 
prestação jurisdicional e desafogar a pauta 
de processos existentes, proporcionando 
uma tramitação no menor espaço de tempo 
possível, em função da crescente demanda 
de audiências de instrução e julgamento 
marcadas no JEF. Os magistrados federais 
vão fazer audiências no Juizado Especial 
Federal (JEF) - 6ª Vara Federal de Alagoas, 
com o objetivo de resolver 1.125 processos, 
todos de natureza previdenciária, dos quais 
90% visam a concessão de aposentadorias.

Aprovado voto 
de louvor ao 
mutirão da JFAL

A Secretaria de Desenvolvimento Institucio-
nal do Conselho da Justiça Federal (SDI/ CJF) 
participou ontem (13), em Brasília, de mesa 
redonda do Seminário de Gestão Pública, 
promovido pelo Serviço Federal de Proces-
samento de Dados (Serpro). A representante 
do CJF, Márcia Lúcia Borges, falou sobre a 
Gestão de Mudanças na Justiça Federal, vi-
sando um novo formato integrado, que con-
temple arquitetura organizacional, gestão de 
programas e projetos e gestão de processos.

CJF debate Gestão

O diretor da Subsecretaria de Orça-
mento e Finanças, Sebastião Mar-
cos Campelo, além de administrar o 

orçamento do TRF5, gosta de pesquisar 
sobre mídias sociais. Tem como hobby 
estudar projetos de inovação tecnológica 
na internet, 
e inclusive, 
criou uma 
rede social 
de concur-
seiros: www.
atepassar.
com, que já 
conta com 
mais de 50 
mil usuá-
rios. Mestre 
em Ciên-
cias Contábeis pela Universidade de 
Brasília(UnB) e Universidade Federal de 
Pernambuco(UFPE), já jogou vôlei de 
praia e gosta de ouvir Legião Urbana nas 
horas vagas. Não se considera uma pes-
soa otimista, nem pessimista, e sim rea-
lista. “Sou uma pessoa realista, eu ajusto 
as velas de acordo com o vento”, diz.

De olho na rede

Reiki é uma técnica milenar que signi-
fica “energia vital”. Redescoberta pelo 

monge budista Mikao Usui , é uma te-
rapia baseada na canalização da ener-
gia disponível no universo, através das 
mãos, com o objetivo de restabelecer o 

equilíbrio energético, físico e mental.

Reiki

A Associação dos Juízes Federais apresen-
tou proposta aos parlamentares do Con-
gresso Nacional – Câmara dos Deputados 
e Senado Federal – no sentido de que 
seja realizada uma audiência pública para 
debater a falta de segurança a que estão 
submetidos os integrantes da classe. O 
presidente da Ajufe, Gabriel Wedy se reu-
niu com o deputado Jean Wyllys (PSOL/RJ), 
que deverá apresentar nos próximos dias 
um requerimento com esse objetivo.

Segurança dos juízes


