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O

TRF5 divulga resultado provisório da prova de sentença cível

TRF5 se destaca no cumprimento de 
metas em 2015

Aedes Aegypti

Aniversariantes
de Fevereiro

SEXTA Ato nacional
Meidson Coelho de Andrade
Corregedoria Regional
Marina Afonso Barreto Lins Neta
Divisão de Comunicação Social
Alice Jacinto da Silva
SOS DOC Digitalização

Sábado 20/02

Juíza Federal Cristina Maria 
Costa Garcez

SJPB – João Pessoa

Jerônimo José dos Santos
Diretoria Geral
Kary Vanúsia Lira Germano de Aquino
Subsecretaria de Precatórios
Allyson Henrique Rocha Bezerra
Gab. Des. Fed. Manoel Erhardt
José Maria Alves da Silva
SERVIS
Kaline Evangelista Carneiro de Melo
Subsecretaria do Plenário

Domingo 21/02

Juiz Federal 
Ricardo Ribeiro Campos

SJCE – Maracanaú

Lilian Mª Araújo de Andrade Lima Corrêa
Subsecretaria de Recursos
Sandra Rodrigues de Oliveira
Divisão da 1ª Turma
Sávia França de Carvalho
Divisão da 2ª Turma
José Demóclitos Silvino da Silva
Gab. Des. Fed. Conv. Ivan Lira
Maria Gorete de Morais Lima
Secretaria Judiciária
Nadja Christtiane Galindo de Albuquerque
Gab. Des. Fed. Conv. Manuel Maia

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 mais uma 

vez se destacou no cumprimento 
de metas do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ). De acordo com 
dados apresentados na 3ª Reunião 
do Comitê Gestor da Estratégia 
(Cogest), realizada na manhã da 
última terça-feira (16), na sede do 
Conselho da Justiça Federal (CJF), 
em Brasília, o TRF5 e o TRF3 ba-
teram a meta de produtividade, 
que era julgar quantidade maior 
de processos de conhecimento de 
que os casos novos. A reunião do 
Cogest contou com a participação 
de presidentes e vice-presidentes 
dos TRFs, membros do CNJ, juí-
zes, diretores-gerais e integran-

tes das áreas técnicas 
dos cinco TRFs, além 
de representantes de 
associações de classe. 
Presidido pelo secre-
tário-geral do CJF, juiz 
federal José Antonio 
Savaris, o encontro teve 
como objetivo, inclu-
sive, avaliar o desem-
penho da Justiça Federal em 2015, 
com a apresentação dos resultados 
das 13 metas propostas para 2015. 
Resultados – Em 2015, foram  
distribuídos 415.678 processos na 
5ª Região, mas um número supe-
rior foi julgado: 421.326, fazendo 
com que o TRF5 atingisse o per-
centual de 101,36% do cumpri-

mento da meta de produtividade. 
A 5ª Região teve um desempenho 
considerado excepcional na área 
criminal, superando três vezes a 
meta estabelecida (baixar quanti-
dade maior de processos criminais 
que a de novos casos), com cum-
primento na ordem de 374,99%. 
(Com informações do CJF)

A Comissão do XIII Concurso Pú-
blico para Provimento de Cargos 
de Juiz Federal Substituto da 5ª 
Região divulgou, ontem (18), no 
TRF5, por meio de sessão públi-
ca, o resultado provisório da pro-
va escrita (P3), que corresponde 
à sentença cível. O corregedor-

-regional do TRF5, desembargador 
federal Fernando Braga, que faz 
parte da Comissão, esteve presen-
te à sessão de divulgação. Dos 53 
candidatos que tiveram a prova 
corrigida, 23 foram aprovados. 
Esse número pode aumentar, caso 
algum deles entre com recurso e 

tenha a solicitação deferida. A 
relação dos candidatos e respec-
tivas notas estão disponíveis no 
site do Tribunal: www.trf5. jus.
br. A primeira prova (objetiva) 
do concurso teve a participação 
de 3.081 candidatos, destes, 311 
passaram para a fase seguinte.

Diante da preocupação com o au-
mento de casos de dengue, chi-
kungunya e zika, a Subsecretaria 
de Infraestrutura e Administração 
Predial (SIAP) ratifica a informação 
divulgada na edição do TRF Hoje 
do dia 3/02, de que uma equipe da 
Vigilância Ambiental da Prefeitura 
do Recife esteve nos quatro prédios 
que compõem o TRF5, no dia 1º/02, 
para realizar uma vistoria. De acordo 
com Vladislave Leite, diretor da SIAP, 
não foi identificada a presença de 
larvas ou possíveis focos do mos-
quito Aedes Aegypti. “Alguns servi-
dores estão preocupados por terem 
visto mosquitos. Como não foi 
detectada a presença do Aedes Ae-
gypti, é possível se tratar de perni-
longo ou muriçoca, muito frequente 
nos meses quentes e chuvosos”.

O Sindicato dos Trabalhadores 
do Poder Judiciário Federal de 
Pernambuco, a Federação Na-
cional dos Trabalhadores do 
Judiciário Federal e o Ministério 
Público da União vão realizar 
um ato nacional na próxima 
quinta-feira (25), a partir das 
13h, na entrada principal do 
TRF5. A categoria protesta pelos 
10 anos sem reajustes salariais.


