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Pela segunda vez consecutiva, o Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região e suas seções 
judiciárias vinculadas ganharam destaque 
nas metas nacionais do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), estabelecidas para 2010, 
no segmento justiça federal. O reconheci-
mento aos serviços prestados pela justiça 
federal da 5ª Região foi recebido pelos 
representantes da Corregedoria Regional, 
Fábio Paiva e Rondon Veloso, e pelo Su-
pervisor da Seção de Informações Geren-
ciais da Diretoria Geral, Luis Targino, no dia 
31/03/2011, no Tribunal de Justiça do Distri-
to Federal, em Brasília. De acordo com Luís 
Targino, a importância de receber a certifi-
cação está em saber do esforço conjunto de 
magistrados e servidores para alcançar as 

metas estabelecidas pelo CNJ (ver box). 
“Do ponto de vista social, isso significa 
que a justiça federal da 5ª Região está 
empenhada em julgar os processos 
com celeridade”, comemora.

TRF5 é destaque nas metas do CNJ

Meta 1: julgar quantidade igual à de processos de conhe-
cimento distribuídos em 2010 e parcela do estoque, com 
acompanhamento mensal;
Meta 2: julgar todos os processos de conhecimento distri-
buídos (em 1º grau, 2º grau e tribunais superiores) até 31 
de dezembro de 2006 e, quanto aos processos trabalhis-
tas, eleitorais, militares e da competência do tribunal do 
Júri, até 31 de dezembro de 2007;
Meta 3: reduzir em pelo menos 10% o acervo de proces-
sos na fase de cumprimento ou de execução e, em 20%, 

o acervo de execuções fiscais (referência: acervo em 31 de 
dezembro de 2009);
Meta 4: lavrar e publicar todos os acórdãos em até 10 dias 
após a sessão de julgamento;
Meta 5: implantar método de gerenciamento de rotinas 
(gestão de processos de trabalho) em pelo menos 50% das 
unidades judiciárias de 1º grau;
Meta 6: reduzir a pelo menos 2% o consumo per capita com 
energia, telefone, papel, água e combustível (ano de referên-
cia: 2009);

Meta 7: disponibilizar mensalmente a produtividade dos 
magistrados no portal do tribunal;
Meta 8: promover cursos de capacitação em administração 
judiciária, com no mínimo 40 horas, para 50% dos magis-
trados;
Meta 9: ampliar para 2 Mbps a velocidade dos links entre 
o Tribunal e 100% das unidades judiciárias instaladas na 
capital e, no mínimo, 20% das unidades do interior;
Meta 10: realizar, por meio eletrônico, 90% das comunica-
ções oficiais entre os órgãos do Poder Judiciário.

Conheça as metas

O presidente do Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região, desembargador Paulo 
Roberto de Oliveira Lima, empossou, na 
sexta-feira (1/04), os novos diretores que 
comporão a equipe administrativa do TRF5 
no biênio 2011/2013, juntamente com 
os que permanecem nos seus cargos. Na 
ocasião, o presidente salientou a necessi-
dade de integração para dar continuida-
de aos bons serviços desta Corte. “É uma 
alegria empossá-los e seguiremos adiante, 
almejando cada vez mais a eficiência do 
Tribunal. Estamos no mesmo barco e espe-

TRF5 empossa novos diretores
ro que consigamos atingir nosso objetivo, 
que é ter a sensação do dever cumprido”, 
enfatizou. Os novos diretores são:
Diretoria Geral - Marcos Aurélio Netto
Chefia de Gabinete da Presidência- - Laíza  Valença
Assessoria Especial - José Expedito B. L. Júnior 
Secretaria Geral - Eneida de M. Delgado
Divisão de Comunicação Social - Isabelle Câmara 
Susbsecretaria de Controle Interno - Sídia Porto Lima 
Divisão de Assessoramento - Josefa de L. Ferreira 
Divisão de Assessoramento Técnico - Inocência Viana
Subsecretaria de Recursos Extraordinários, Especiais e 
Ordinários - Luciana Porto de Araújo 

Secretaria Administrativa - Sorária  Sotero Caio 
Subsecretaria de Infraestrutura e Administração Predial 
- Vladislave Leite
Divisão de Assuntos Correicionais - Marcos Olinto 
Sousa

O novo diretor do foro da Justiça Federal do 
Rio Grande do Norte (JFRN) para o biênio 
2011/2013, o juiz federal Manuel Maia de 
Vasconcelos Neto, tomou posse na sexta-
-feira (1/04). Além de Manuel Maia, foram 
empossados os juízes federais Janilson Be-
zerra Siqueira e Nagibe de Melo Jorge Neto 
para os cargos de vice-diretor do Foro e de 
diretor da Subseção Judiciária de Mossoró, 
respectivamente.

Foro da JFRN 
tem nova direção


