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Dia da Amizade

Tribunal Regional 
Federal da 5ª Re-
gião – TRF5 divul-

gou o número de inscri-
tos para o 4º Processo 
Seletivo de Estagiários 
de Cursos Superiores 
para o TRF da 5ª Re-
gião e a Justiça Federal 
de Pernambuco e suas 
respectivas Subsecções: 
são 3.098 inscritos, que 
disputam 191 vagas na 
capital e 22 no interior, 
além do cadastro de reserva. O 
maior número de inscritos está 
na área de Direito do TRF5, com 
1.355 candidatos.  As provas serão 
realizadas às 9h do dia 4 de mar-
ço, exclusivamente nas cidades do 
Recife, de Caruaru, Serra Talhada 
e Petrolina.  O resultado final será 
divulgado até o dia 22/03/2012. A 
organização e a realização do pro-
cesso seletivo estão sob a respon-
sabilidade do Instituto Brasileiro 
para o Desenvolvimento Sustentá-
vel – SUSTENTE. 

TRF5 divulga concorrência
para seleção de estagiários

Na última reunião do colegiado 
do Conselho da Justiça Fede-
ral (CJF), o corregedor-geral da 
Justiça Federal, ministro João 
Otávio de Noronha, anunciou 
que, entre as atividades a serem 
conduzidas pela Corregedoria-
-Geral da Justiça Federal em 
2012, está o Conselho das Es-
colas da Magistratura Federais 

(CEMAF), também presidido por 
ele e composto pelos diretores 
das escolas nas cinco regiões. De 
acordo com o ministro, as esco-
las ainda adotam procedimentos 
diferenciados em cada região e as 
reuniões do CEMAF servem para 
alinhar essas ações. Ele citou tam-
bém a necessidade de que essas 
escolas atuem em harmonia com 

as normas da Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento 
de Magistrados (ENFAM). Outra 
preocupação da Corregedoria 
são os Juizados Especiais Fede-
rais, visto que o ministro corre-
gedor também é presidente da 
Turma Nacional de Uniformiza-
ção da Jurisprudência dos Juiza-
dos Especiais Federais (TNU). 

A Caixa Econômica Federal 
informa que os Consórcios de 
Imóveis, Auto e Moto estão 
com isenção total da taxa de 
administração antecipada para 
todos os servidores do TRF5. Os 
prazos variam de acordo com 
o tipo do bem: imóveis até 150 
meses; auto e moto até 70 me-
ses. Mensalmente, são contem-
pladas três cotas (sorteio, lance 
livre e lance de 20% do valor 
da cota). Após contemplação, o 
valor ainda não utilizado pelo 
cliente é aplicado em fundos de 

investimentos de alta perfor-
mance (FIC Especial), até que o 
consorciado decida adquirir o 
bem. O Consórcio imobiliário 
poderá ser utilizado para com-
pra de imóveis residenciais e 
comerciais. Já com o de Auto 
é possível comprar veículos de 
até 5 anos de fabricação. O de 
Moto só poderá ser utilizado 
para motos novas (0Km). Os in-
teressados podem solicitar uma 
simulação sem compromisso 
através do telefone 34192700 
ou do ramal 9441.

Consórcios da Caixa isentos de taxa

O vice-presidente do TRF5, de-
sembargador federal Rogério 
Fialho, representará esta Corte na 
passagem de  comando da Capi-
tania dos Portos de Pernambuco 
(CPPE), hoje, às 16h, na sede da 
CPPE, na Rua de São Jorge, 25, 
Bairro do Recife. O comandante 
Ricardo Pinheiro Padilha assume o 
Comando de Operações Navais no 
lugar do comandante Mauro José 
da Silva Gonçalves.

Rogério Fialho
representa TRF5 
na passagem de 
comando da CPPE

Corregedoria do CJF alinha ações entre os TRFs

As agências do Banco do Brasil e 
da Caixa Econômica Federal que 
funcionam na sede do TRF5 te-
rão horário especial na sexta-feira 
(17): o atendimento será realizado 
das 9h às 13h. As agências voltam 
a funcionar normalmente no dia 
23/02 (das 12h às 17h). 

Agências bancárias 
do TRF5 mudam 
funcionamento


