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TRF5 discute metas para conciliação

Concurso Nacional de Remoção de 2013 é autorizado pelo CJF 

Treinamento de tiro

Censo do Judiciário 
completa um mês

Dia Nacional do Idoso
Dia dos Santos Cosme e Damião

coordenador do 
Gabinete de Con-

ciliação da 5ª Região, o 
corregedor-regional e 
desembargador federal 
Francisco Barros Dias, 
reuniu, ontem, em seu ga-
binete, os juízes federais 
coordenadores do Núcleo 
de Conciliação de cada 
seção judiciária. De acor-
do com Barros Dias, foram 
definidas metas de conci-
liação, que superam o que 
foi fixado pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) para o segundo 
semestre deste ano: o TRF5 deve-
rá designar 2.100 audiências em 
processos em trâmite na Justiça 
Federal e que tenham como parte 

a Caixa Econômica Federal (CEF) 
ou a Empresa Gestora de Ativos 
(Emgea), e 1.500 processos relati-
vos a gratificações de servidores, 
que envolvam a União, representa-
da pela Advocacia Geral da União. 

“Nós pretendemos fazer 
de um a dois mutirões por 
Seção Judiciária até o final 
do ano, abrangendo mais 
processos do que foi esta-
belecido pelo CNJ”, ressal-
tou Francisco Barros Dias. 
Coordenadores - Os 
juízes federais Gustavo de 
Mendonça Gomes (SJAL), 
Dartanhan Vercingetórix 
de Araújo Rocha (SJCE), 
Bruno Teixeira de Paiva 
(SJPB), Mateus de Frei-

tas Cavalcanti Costa (SJPE), Gisele 
Maria da Silva Araújo Leite (SJRN) 
e Edmilson da Silva Pimenta (SJSE) 
são os coordenadores do Núcleo 
de Conciliação da respectiva seção 
judiciária em que atuam.

Os servidores ocupantes de cargo 
efetivo que têm interesse na remo-
ção a pedido, mediante permuta 
entre servidores com mesmo cargo 
e atribuições, devem ficar atentos, 
pois o Conselho da Justiça Fede-
ral (CJF) autorizou a realização do 

Concurso Nacional de Remoção de 
2013. O edital será publicado ainda 
esta semana. A partir do próximo 
dia 30 de setembro e até o dia 9 de 
outubro, o candidato pode encami-
nhar o requerimento de inscrição. A 
lista geral de inscritos será publica-

da no dia 16/10, e a data provável 
do resultado final será o dia 25/11. 
A expectativa é de que a publica-
ção dos atos de remoção aconte-
ça até o dia 1º de dezembro. Mais 
informações no Portal da Justiça 
Federal: www.justicafederal.jus.br.

O diretor da Subse-
cretaria de Apoio Es-
pecial do TRF5, Ma-
jor Clóvis Marques 
Pereira, ministrou, 
na semana passada, 
para agentes de se-
gurança que atuam 
na Justiça Federal no 
Rio Grande do Norte 
(JFRN), treinamento 
de armamento e tiro defensivo 
com pistola Taurus calibre 380.  
A aula teórica foi realizada no 
auditório da JFRN, e a prática 
no Clube dos Caçadores, em 
Natal. A capacitação contou 
com o apoio da Polícia Federal, 
da Polícia Militar de Pernam-
buco – com dois instrutores -, 
entre outros parceiros. Durante 
o treinamento foram dispara-
dos quase mil tiros de pistola.

O Censo Nacional do Poder Judi-
ciário, elaborado pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), com-
pletou, ontem, 30 dias de funcio-
namento. Durante esse período, 
o CNJ registrou a participação 
de quase 47% dos servidores de 
toda justiça brasileira. De acordo 
com os números, de um total de 
284.146 servidores, 132.635 pre-
encheram os questionários. Para 
responder ao Censo, basta acessar 
a página CNJ (www.cnj.jus.br) e in-
formar o número de inscrição no 
Cadastro de Pessoa Física (CPF).


