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TRF5 promove 18 juízes 
federais substitutos

Diretoria Geral realiza última reunião 
do ano com os gabinetes

Presidente do TRF5 participa da última 
reunião de 2012 do CJF

Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5 homolo-
gou, ontem (12/12), a promoção de nove juízes federais substitu-
tos ao cargo de titulares, pelo critério de antiguidade nesta juris-

dição regional, e promoveu mais nove magistrados, também ao cargo 
de juiz federal titular, pelo critério de merecimento. Eis a lotação dos 
promovidos:

A última reunião 
do ano entre a 
Diretoria Geral 
(DG), a Secretaria 
Administrativa 
(SA) e as chefias 
de gabinete foi 
realizada ontem, 
na Sala de Reuni-
ões da Presidên-
cia, e teve vários 
pontos na pauta. 
Conduzida pelo diretor-geral do 
TRF5, Marcos Netto, o encontro 
começou com o elogio do DG ao 
trabalho dos gabinetes. “Eles estão 
buscando reduzir os números pro-
cessuais quantitativa e qualitativa-
mente, inclusive com a criação e o 
cumprimento de metas internas”, 
afirmou. Ao longo da reunião, fo-
ram repassadas informações sobre 
a reforma da expansão e do Anexo 
I (Esmafe); ampliação do estacio-
namento da entrada secundária, 
que terá mais 150 vagas; eleva-
ção do valor do auxílio-saúde, de 
R$ 90 para R$ 105; possibilidade 
de renovação do contrato com a 
SulAmérica; e licitações em an-

damento, como ginástica laboral. 
O Processo Judicial eletrônico 
também entrou na pauta. Mar-
cos Netto lembrou aos chefes de 
gabinetes o pedido do diretor da 
Subsecretaria de Pessoal, Onal-
do Mangueira, de que as chefias 
encaminhem, ainda este ano, as 
solicitações relativas às substitui-
ções de janeiro de 2013. Por fim, 
agradeceu a profícua colaboração 
de todos e noticiou que, no mês 
de dezembro, o Tribunal custea-
rá integralmente os contratos do 
seguro saúde e planos de saúde, 
portanto, não haverá necessidade 
da contribuição dos servidores e 
magistrados.

Lotação por ordem de preferências Magistrado (a)
22ª Vara – Crateús (CE) ** Maria Julia Tavares do Carmo Pinheiro Nunes
11ª Vara - Monteiro (PB) ** Tércius Gondim Maia
6ª Vara - Itabaiana (SE) * Fábio Cordeiro de Lima
32ª Vara – Garanhuns (PE)** José Donato de Araújo Neto
9ª Vara – Caicó (RN) * Vinícius Costa Vidor
12ª Vara - Pau dos Ferros (RN)** Hallison Rêgo Bezerra
7ª Vara - União dos Palmares (AL)** Felini De Oliveira Wanderley
8ª Vara – Arapiraca (AL) * Sérgio de Abreu Brito  
28ª Vara – Arcoverde (PE) * José Moreira da Silva Neto
10ª Vara – Arapiraca (AL) ** Guilherme Masaiti Hirata Yendo
11ª Vara – Santana do Ipanema (AL) * Antônio José de Carvalho Araújo
24ª Vara – Tauá (CE) * Lauro Henrique Lobo Bandeira
27ª Vara – Ouricuri (PE) ** Thalynni Maria de Lavor Passos
26ª Vara – Palmares (PE)* Joaquim Lustosa Filho
18ª Vara – Serra Talhada (PE) ** Paulo Roberto Parca de Pinho
14ª Vara - Patos (PB) * Rosmar Antonni R. Cavalcanti de Alencar
25ª Vara – Iguatu (CE) ** Claudio Kitner
8ª Vara – Souza (PB)* Leonardo Augusto Nunes Coutinho

*Juízes federais promovidos pelo critério de merecimento

** Juízes federais promovidos pelo critério de antiguidade

Amanhã, o presidente do TRF5, 
desembargador federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima, par-
ticipa da última sessão do Con-
selho da Justiça Federal (CJF) 
em 2012. O encontro ocorrerá, 

a partir das 14h, em Brasília. 
Durante a sessão, o colegiado 
vai deliberar sobre assuntos 
administrativos e orçamentá-
rios da Justiça Federal de 1º e 
2º graus.

A Seção Judiciária de Pernambu-
co (SJPE) digitalizou 200 cartas da 
campanha de Natal dos Correios 
e criou um serviço onde o usuário 
pode adotar uma carta, sem pre-
cisar ir à agência dos Correios. A 
SJPE disponibilizou esse serviço na 
intranet deles. Os magistrados e 
servidores do TRF5 também pode-
rão adotar uma dessas cartas por 
meio de um link que já está dispo-
nível na intranet do Tribunal.

Adotar uma carta de 
Natal dos Correios 
ficou mais fácil


