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Juíza Federal Marília Ivo 
Neves

SJPE – Garanhuns
Sebastião Marcos Campelo
Subsec de Orçamento e Finanças
Camila da Silva Oliveira
Subsec de Tecnologia da Informação
Diego Leonardo Lenharot
INFOX
Halisson de Carvalho Fonseca
INFOX

Posse da nova mesa diretora do TRF5 
será em abril

Adiadas provas do concurso 
para juiz federal substituto

Recepção aos novos juízes na JFCE

PJe passa a ser 
obrigatório na  
JFAL

solenidade de posse da nova 
mesa diretora do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Re-

gião – TRF5 está prevista para o 
dia 3 de abril. Por unanimidade, o 
desembargador federal Francisco 
Wildo Lacerda Dantas foi eleito 
presidente do TRF5 para o biênio 
2013-2015. Os desembargadores 
federais Edilson Nobre e Francis-
co Barros Dias foram escolhidos 
para ocupar os cargos de vice-
-presidente e corregedor-regional, 
respectivamente. A eleição ocor-
reu no Pleno do TRF5, no dia 19 

Magistrados, diretores do Tri-
bunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5, bem como re-
presentantes das seções judici-
árias, participaram no dia 18 de 
dezembro, no Tribunal, do semi-
nário “Avaliação da Gestão 2012 
na 5ª Região como ferramenta 
de planejamento”. O evento 
contou com o patrocínio da 
Caixa Econômica Federal e teve 

Tribunal promoveu seminário de avaliação de 2012 

A partir de hoje, 7/01, o uso do 
Processo Judicial Eletrônico (PJe) 
no ajuizamento das demandas 
judiciais da classe Mandado de 
Segurança, bem como de to-
dos os incidentes processuais 
e ações conexas, passam a ser 
obrigatório no âmbito da Seção 
Judiciária de Alagoas (SJAL). Des-
de agosto do ano passado, o uso 
do PJe vem sendo obrigatório na 
sede da SJAL.

A data da prova objetiva seletiva 
(P1) e das provas escritas (P2, P3 e 
P4) do XII Concurso Público para 
Juiz Federal Substituto da 5ª Re-
gião sofreu alteração. De acordo 
com o novo cronograma, a pri-
meira prova será realizada na data 
provável de 3 de março. Inicial-
mente, a data prevista era 20 de 
janeiro. A mudança foi publicada 
pelo TRF5, no dia 19/12. As demais 
etapas também terão alteração. O 

A Seção Judiciária do Ceará (SJCE) 
promoverá hoje, às 15h30, na 
sede da SJCE, a abertura do ano 
judiciário de 2013, dando boas-
-vindas aos servidores e, especial-
mente, ao juízes federais substitu-
tos Adonias Ribeiro de Carvalho 
Neto, Iaci Rolim de Sousa, Renato 

de dezembro de 
2012.
Novos gestores 
- O Colegiado 
também ele-
geu outros de-
sembargadores 
como gestores: 
Vladimir Car-
valho será o diretor da Revista e 
Marcelo Navarro, diretor da Esco-
la de Magistratura Federal da 5ª 
Região (Esmafe5), função na qual 
contará com o apoio de Geraldo 
Apoliano, como vice-diretor. O co-

como objetivo fazer um balanço 
das ações realizadas no ano que 
findou, bem como avaliar metas 
e objetivos para 2013. O encerra-
mento da avaliação culminou com 
uma confraternização, realizada 
no dia 19/12, no Spettus de Boa 
Viagem. De acordo com o diretor 
da Subsecretaria de Desenvolvi-
mento Institucional do TRF5, Ro-
gério Piquet, a reunião teve como 

propósito sistematizar, analisar 
e integrar todos os elementos 
na consecução da missão insti-
tucional do TRF5, favorecendo a 
legitimação do processo e a efe-
tividade do planejamento estra-
tégico. “O seminário foi impor-
tante também para planejarmos 
as novas metas e objetivos para 
o exercício de 2013”, destacou 
Piquet.

XII Con-
curso Pú-
blico visa a 
selecionar 
candidatos 
para o pro-
vimento de 
47 cargos 
vagos e de 
outros que 
surgirem durante a validade do 
certame.

ordenador dos Juizados Especiais 
Federais (JEFs) será o desembar-
gador federal Lázaro Guimarães, 
cuja vice-coordenação ficará sob 
a responsabilidade de José Maria 
Lucena. 

Coelho Borelli e Thiago Mesquita 
Teles de Carvalho, aprovados no 
último concurso. Na ocasião, o 
diretor do Foro da JFCE, o juiz fe-
deral Leonardo Resende Martins, 
realizará um diagnóstico do ano 
de 2012 e apontará os desafios 
para o ano recém-iniciado.


