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Alunos da Estácio visitam o TRF5TRF5 confirma os novos coordenadores dos JEF’s

Quarta Turma se 
reúne amanhã

Marcos Netto comanda última 
reunião como diretor-geral

Paulo Roberto se despede do Pleno 
e do Conselho de Administração
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presidente do Tribu-
nal Regional Federal 

da 5ª Região – TRF5, de-
sembargador federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima 
comandou ontem, em tom 
de despedida, a sessão do 
Pleno, que marca a pro-
ximidade do fim do seu 
comando à frente da Pre-
sidência da Corte. O ma-
gistrado, que conclui seu 
mandato no próximo dia 
3 de abril, foi reverenciado 
pelos desembargadores, que, sem 
exceção, elogiaram a gestão.  
Conselho - Pela manhã, o presi-
dente do TRF5 coordenou a última 

sessão do  Conselho de Admi-
nistração do Tribunal. Durante a 
reunião, o magistrado agradeceu 
a colaboração e o apoio recebi-

O Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 homologou, on-
tem (20/03), em sessão do Pleno, 
os nomes dos juízes federais que 
assumirão as coordenadorias dos 
Juizados Especiais Federais (JEFs), 
para o biênio 2013/2015, nas 

suas respectivas seções judiciárias. 
Os magistrados foram indicados 
pelo Coordenador Regional dos 
JEF’s, desembargador federal Ge-
raldo Apoliano, e confirmados pela 
composição plenária da Corte. São 
eles: Gustavo Mendonça Gomes 

(SJAL); José Maximiliano Macha-
do Cavalcanti (SJCE); Sérgio Mu-
rilo Wanderley Queiroga (SJPB); 
Carolina Souza Malta (SJPE); 
Gisele Maria da Silva Araújo Leite 
(SJRN); e Rafael Soares Souza 
(SJSE).

Foi realizada, ontem, a 
última reunião com os 
chefes de gabinete sob 
o comando do atual 
diretor-geral, Marcos 
Netto. Na ocasião, fo-
ram relatados quais 
os projetos que foram 
conclusos, bem como 
discutidos os que es-
tão em andamento e 
os que estão sob análise. Tam-
bém em pauta, o seguro-saúde 
da SulAmérica para os servidores, 
as metas cumpridas pelo Tribu-
nal em 2012 e as que deverão ser 
atingidas este ano. Marcos Netto 
informou ainda sobre a chegada 
dos novos carros oficiais para os 

A sessão ordinária de julga-
mento da Quarta Turma, que 
seria realizada na próxima ter-
ça-feira (26/03), foi antecipada 
para amanhã (22/03). A Turma 
se reunirá, excepcionalmente, 
às 9h, no 2º andar do edifício-
-sede do TRF5.

desembargadores, o pagamento 
do reajuste salarial (GAJ) e as re-
formas que estão acontecendo no 
TRF5. Ao final da reunião, Marcos 
Netto agradeceu o apoio de todos 
os presentes, que, na avaliação do 
diretor, “tornaram a sua gestão 
mais profícua”.

O TRF5 recebeu, ontem 
(20/03), a visita de estu-
dantes do 10º período da 
Faculdade Estácio. Os 25 
alunos, acompanhados pelo 
professor Joaquim Queiroz, 
conheceram o gabinete da 
Presidência e as salas das 
Turmas.  

do dos conselheiros durante 
sua gestão. Apoio esse que, 
segundo ele, foi fundamental 
para o desenvolvimento har-
monioso dos trabalhos nos 
últimos dois anos. Paulo Ro-
berto estendeu os agradeci-
mentos a toda mesa diretora e 
aos servidores da administra-
ção, que quinzenalmente auxi-
liam as reuniões do Conselho. 
Por sua vez, os conselheiros 
retribuíram os agradecimentos 
e ressaltaram o tratamento 

dispensado por Paulo Roberto na 
condução dos trabalhos desen-
volvidos pelo 
Conselho.


