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Pleno do TRF5 escolhe lista tríplice do MPF 

TRF5 aprova resolução que disciplina varas exclusivas dos JEFs

Sessão da Terceira 
Turma muda de dia

Dia do Músico

Auxílio-saúde

Pleno do Tri-
bunal Regional 
Federal da 5ª 

Região – TRF5 esco-
lheu ontem a lista 
tríplice com os can-
didatos do Ministé-
rio Público Federal 
para ocupar a vaga 
de desembargador 
federal do TRF5, através do Quinto 
Constitucional, em decorrência da 
aposentadoria do desembargador 
federal Paulo Gadelha. Agora, a lis-
ta será encaminhada para a presi-
dente da República Dilma Roussef, 
a quem cabe escolher o nome do 

novo desembargador do TRF5. O 
procurador regional da República 
Antônio Edílio Magalhães Teixeira 
foi o nome mais votado pela Corte 
do TRF5, com 13 votos. 
Lista - Apurados todos os votos 
dos desembargadores federais 

do TRF5, o segun-
do e terceiro lugares 
da lista ficaram com 
os procuradores da 
República Fernando 
Braga Damasceno (9 
votos) e Márcio An-
drade Torres (8 votos). 
Os demais membros 
do Ministério Público 

Federal que compunham a lista 
sêxtupla eram o procurador re-
gional da República Marcelo Alves 
Dias de Souza e os procuradores 
da República Alessander Wilckson 
Cabral Sales e Alexandre Meireles 
Marques.

Os magistrados do TRF5, em sua 
composição plenária, aprovaram 
ontem (21/11) a resolução que 
disciplina o funcionamento geral 
dos Juizados Especiais Federais 
(JEFs) da 5ª Região e implanta 
as primeiras varas exclusivas de 
sua jurisdição, em cumprimento 
à Lei nº 12.665/12. A resolução 
determina que as novas regras 
para os JEFs passem a vigorar a 

partir de 07/01/2013. As seções 
judiciárias da 5ª Região disporão 
de uma Turma Recursal (TR), cada, 
à exceção das seções judiciárias 
do Ceará e Pernambuco, que terão 
duas turmas recursais, cada uma.  
As TRs são formadas por três rela-
torias, sendo a 1ª e a 2ª exclusivas 
da competência dos JEFs, e a 3ª 
exercida sem prejuízo da jurisdição 
originária. A Seção Judiciária de 

Sergipe terá apenas a 1ª relatoria 
exclusiva, funcionando as outras 
duas sob o regime de compe-
tência acumulada (JEF e comum). 
Juízes federais ocuparão as rela-
torias permanentes e a suplência, 
enquanto aos juízes federais subs-
titutos caberá exercer a relatoria 
apenas na condição de suplente, 
em regime de mandato, com du-
ração de dois anos.

O presidente da Terceira Turma do 
TRF5, desembargador federal Luiz 
Alberto Gurgel de Faria, informa 
que a sessão ordinária daquele 
colegiado não será realizada no 
dia 29 de novembro. Haverá uma 
sessão extraordinária no dia 28 de 
novembro, às 9h, na sala de ses-
sões da Terceira Turma. Os desem-
bargadores federais convocados 
André Luis Maia Tobias Granja e 
Maximiliano Cavalcanti participa-
rão da sessão.

A Divisão de Folha de Pagamento 
lembra aos servidores inscritos 
no Programa Auxílio-Saúde que 
o prazo para entrega do compro-
vante de pagamento da mensali-
dade do plano de saúde se encer-
ra no dia 1º de dezembro.

Foi realizada ontem mais uma 
edição da palestra sobre “Segu-
rança da Informação”, ministrada 
pelo servidor Wagner Menezes, do 
NTI. O encontro faz parte da pro-
gramação do Seminário de Atua-
lização em Segurança Institucio-

A Subsecreta-
ria de Recursos 
Extraordiná-
rios, Especiais 
e Ordinários 
(SREEO) já está 
em clima de 
natal. Ontem, a 
equipe se mo-
bilizou na montagem da árvore 
e do presépio, que ao longo do 
período natalino irá abrigar os 
presentes que serão trocados 
durante a confraternização de 
final de ano.

nal. A próxima será quarta-feira 
(28), com o tema “Autoridades: 
classificação, imunidades e prer-
rogativas”, com o Capitão Allan 
Denizard. As palestras acontecem 
sempre das 14h às 18h, na sala 
das Turmas Norte.

Segurança: palestra na sala das Turmas

Clima natalino 
invade a SREEO
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