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Corregedoria Geral da Jus-
tiça Federal finalizou ontem 
(20) os trabalhos de inspe-

ção ordinária no Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5, que 
teve início no último dia 11/06. A 
solenidade de encerramento foi 
realizada no Pleno, às 11h, e con-
tou com a presença do presidente 
do TRF5, desembargador federal 
Paulo Roberto de Oliveira Lima, do 
corregedor-geral da Justiça Fede-
ral, ministro João Otávio de Noro-
nha, desembargadores federais do 
TRF2, TRF3, TRF5 e juízes federais, 
além de chefes de gabinete e ser-
vidores do TRF5. O presidente do 

TRF5 agradeceu ao ministro João 
Otávio de Noronha e à equipe da 
correição pela avaliação em clima 
de cordialidade. Em tom de brinca-
deira, declarou: “alguns equívocos 
foram encontrados, mas eles foram 
deixados de propósito, para que a 
correição tivesse o que anotar”. 
Observações e elogios - O mi-
nistro-corregedor fez um balanço 
positivo da correição, entretanto 
observou alguns pontos, como 
uma maior atenção às ações civis 
públicas e penais e a necessida-
de de um maior investimento na 
área de Tecnologia da Informação. 
“Nenhum tribunal pode avançar, 

se não modernizar a 
área de TI. O PJe está 
aí, vamos soltá-lo para 
todo o Brasil e o TRF5 é 
fundamental nesse pro-
cesso, então precisamos 
investir muito e rápido”. 
Por outro lado, registrou: 
“tenho absoluta convic-
ção que o número de 
funcionários do TRF5 é insuficiente. 
E a solução passa por um redimen-
sionamento e, consequentemente, 
um Projeto de Lei”. Finalizando, fez 
elogios ao TRF5. “Não vimos ne-
nhum caso, seja na área adminis-
trativa ou jurídica, que insinue má 

Juízes federais substitutos tomam posse como titulares

O Comitê Gestor das Tabelas 
Processuais da Justiça Fede-
ral (Cogetab) se reune hoje e 
amanhã (22), das 9h às 18h, na 
sede do TRF5. Serão discutidas 
ações para adequar as tabelas 
processuais da Justiça Federal 
às tabelas propostas pelo Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ). 
O corregedor-geral da Justiça 
Federal, ministro João Otávio 
de Noronha, estará presente à 
reunião. O Comitê é composto 
por secretários judiciários de 
cada Tribunal Regional Federal 
e por representantes da primei-
ra instância.

fé ou desvio moral, confirmando o 
que já desconfiávamos: o TRF5 é 
muito bem gerido, não só a Presi-
dência, mas os gabinetes são muito 
bem administrados, além de profí-
cuos. Saio com a sensação de que 
aqui se faz uma justiça ‘justa’.

Sete novos juízes federais titulares 
da 5ª Região tomaram posse on-
tem no gabinete do presidente do 
TRF5, desembargador federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima. Por me-
recimento, foram promovidos Gus-
tavo de Mendonça Gomes (8ª Vara/
JFAL); Gustavo de Paiva Gadelha 
(8ª Vara/JFPB), Kylce Anne Pereira 
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Collier de Mendonça (18ª Vara/
JFPE) e Fábio Luiz de Oliveira Be-
zerra (12ª Vara/JFRN). Por antigui-
dade,  Ricardo José Brito Bastos 
Aguiar de Arruda (11ª Vara/JFAL); 
Bruno Teixeira de Paiva (11ª Vara/
JFPB); Leopoldo 
Fontenele Teixeira 
(27ª Vara/JFPE).


