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Maurício José de Souza Montenegro
Gab D Fed Vladimir de Souza Carvalho

Fabiano de Oliveira Rodrigues
Gab. Des. Fed. José Maria Lucena

Waldemir Magalhães Cruz
Divisão da 3ª Turma

Dia do Amigo
Dia Internacional da 
Amizade

TRF5 está em dia com o cumprimento de 
metas estabelecidas pelo CNJ

TRF5 divulga a relação dos aprovados 
no concurso para juiz federal substituto

Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região – TRF5 
está em dia com as Metas 

2011 do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). Na última segun-
da-feira, a desembargadora 
federal Margarida Cantarelli, 
gestora de metas do TRF5, reali-
zou uma reunião com o diretor-
-geral, Marcos Netto, a secre-
tária judiciária, Telma Motta, e 
integrantes do Núcleo de Apoio 
à Corregedoria, da coordenadoria 
dos JEF’s e da DG, para avaliar o 
desempenho do Tribunal no al-
cance das Metas 2011. De acordo 
com a magistrada, o Tribunal está 
bem adiantado e já cumpriu mais 
da metade do que foi planejado. 

“Estou muito satisfeita com os re-
sultados. Estamos de acordo com 
o que foi estabelecido pelo plane-
jamento estratégico”, comemora. 

Metas 2012 e 2013 – As subco-
missões de metas do Judiciário do 
CNJ darão início, no próximo dia 

26, às reuniões com os órgãos 
do judiciário para estabele-
cer as Metas 2012 e 2013, 
num diálogo com a Justiça do 
Trabalho. Em seguida, dia 9 
de agosto, é a vez da Justiça 
Federal. Para esse encontro, o 
TRF5 já está preparado, pois 
a equipe gestora das me-
tas aproveitou a reunião de 
avaliação para formular pro-
postas. Em setembro, é a vez 

das justiças Estadual, Eleitoral e 
Militar e dos tribunais superiores. 
Antes, as metas eram definidas 
num encontro com todos os tri-
bunais, o que impedia um debate 
mais aprofundado de diversas 
questões.

Chega ao fim hoje a ansieda-
de dos 3.575 candidatos que se 
submeteram à prova objetiva na 
primeira etapa do concurso que 
selecionará 14 juízes federais 
substitutos para a 5ª Região. A 
Comissão do XI Concurso divulga 
a lista dos aprovados e aptos à 
próxima fase. A relação será publi-
cada no Diário Oficial da União e 
divulgada no Portal do TRF5 (www.
trf5.jus.br, no link “Concursos”–
–“Magistrados”) e no site da Ces-
pe/UnB (http://www.cespe.unb.br/

concursos/trf5juiz2011). A próxima 
etapa será realizada nos dias 5, 6 
e 7 de agosto e constará de duas 
provas escritas, sendo uma dis-
cursiva com dissertação e quatro 
questões, além de duas senten-
ças (de natureza cível e penal). O 
processo seletivo terá uma tercei-
ra fase, com sindicância da vida 
pregressa e investigação social, 
exame de sanidade física e mental 
e psicotécnico. Na quarta etapa 
haverá uma prova oral e, por fim, 
avaliação de títulos.

Projeto de Lei pretende criar novos 
cargos para os JEFs
O Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) apresentou um Projeto de 
Lei (PL 1597/2011) para a criação 
de estrutura permanente para as 
Turmas Recursais dos Juizados 
Especiais Federais, criando 225 
novas vagas para juízes federais. 
Os juízes seriam lotados em 75 
novas turmas recursais, também 
criadas pelo PL. Os cargos se-
riam ocupados por concurso de 
remoção entre os juízes ou, na 
falta de candidatos, por promo-

ção, sendo 120 preenchidos em 
2012 e 105, em 2013. Para a 5ª 
Região, a proposta é de criação 
de 10 turmas e vagas para 30 
juízes. O PL ainda será analisado 
pelas comissões de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público 
(CTASP); de Finanças e Tributa-
ção (CFT); além da CCJC (Comis-
são de Constituição e Justiça e 
de Cidadania), todas da Câmara 
dos Deputados. Só depois, será 
votado no Plenário.

O novo superintendente da Po-
lícia Federal em Pernambuco, 
Marlon Jefferson de Almeida, 
tomou posse ontem (19) no 
auditório do Pleno do TRF5. A 
solenidade contou com a pre-

sença do presidente 
do Tribunal, desem-
bargador federal Paulo Roberto 
de Oliveira Lima, além de outras 
autoridades, a exemplo do secre-
tário estadual de Defesa Social, 

Wilson Damásio. Marlon Almeida 
substitui o delegado Paulo de Tar-
so Teixeira, que assumirá a Dire-
ção Executiva da PF.

Novo superintendente da Polícia  
Federal em PE toma posse no TRF5


