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Perfil 
SAE tem novo diretor

Concurso para juízes: TRF5 divulga resultado da prova objetiva

Turmas atuam sob 
novas presidências

Turma Recursal na Paraíba divulga número 
de processos julgados no trimestre

Presidente do TRF5 recebe visita 
de juiz canadense

Juíza Federal  
Amanda Torres de Lucena 

Diniz Araújo
SJPE

Marcos Aurélio dos Santos Melo
Subsecretaria de Apoio Especial
Ulisses de Souza Ferraz Filho
Gab. Des. Federal Francisco Cavalcanti
Vanessa Pereira de Figueiredo e Melo
Gab. Des. Federal Luiz Alberto Gurgel
Roberto Cícero da Silva
Subsec. de Tecnologia da Informação

presidente do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região 

- TRF5, desembargador fede-
ral Francisco Wildo, recebeu, na 
manhã de ontem, uma visita de 
cortesia do juiz da Corte de Ape-
lação de Quebec (Canadá), Pierre 
Dalfon, que veio ao TRF5 acom-
panhado pelos juízes do Tribunal 
de Justiça de Pernambuco, Mozart 
Valadares e Rafael de Menezes. 
O magistrado canadense veio a 
Pernambuco retribuir uma visita 
feita por magistrados pernambu-
canos ao judiciário do Canadá, por 
ocasião de um congresso jurídico, 
cuja organização foi de responsa-

bilidade de Pierre 
Dalfon. 
Pauta - Duran-
te o encontro, 
os magistrados 
trocaram infor-
mações sobre 
assuntos diversos, entre eles o 
funcionamento e a abrangência 
do TRF5, além da rotina e dos 
procedimentos administrativos do 
judiciário em Quebec. A reunião 
foi encerrada com uma visita ao 
heliponto da Corte. O encontro foi 
prestigiado pelo vice-presidente 
do TRF5, desembargador federal 
Edilson Nobre, pelo corregedor-

-regional, desembargador fede-
ral Francisco Barros Dias, e pelos 
desembargadores federais José 
Maria Lucena, Margarida Cantarelli 
e Marcelo Navarro, além dos juízes 
federais Eduardo Vilar, Joana Caro-
lina Pereira Lins, Élio Wanderley de 
Siqueira e Manoel Maia, que estão 
atuando como desembargadores 
convocados nesta Corte.

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 divulgou, na 
tarde de ontem, o resultado da 
prova objetiva do concurso pú-
blico de provas e títulos, destina-
do a selecionar candidatos para 
provimento de cargos de Juiz 
Federal Substituto da 5ª Região. 

De acordo com a Comissão do XII 
Concurso, dos 2.166 candidatos 
que se submeteram à prova, 303 
foram aprovados para a segunda 
etapa, que será realizada de 26 a 
28 de abril, e consta de três provas 
escritas, de caráter eliminatório e 
classificatório: a primeira é uma 

dissertação e quatro questões; 
a segunda, uma sentença cível; 
e a terceira corresponde a uma 
sentença penal. Durante o lan-
çamento do edital do concurso, 
havia 47 cargos vagos, hoje esse 
número subiu para 77. Leia mais 
em: www.trf5.jus.br.

Com uma experiência de mais 
de 20 anos na Polícia Militar, o 
major Clóvis Marques Pereira é o 
novo diretor da Subsecretaria de 
Apoio Especial. Nascido em Per-
nambuco, e dedicado à Polícia 
Militar desde 1991, o major Cló-
vis possui um currículo bastante 
extenso. O Batalhão de Trânsito, 
o Batalhão da Polícia Militar de 
Petrolina e a Corregedoria da 
Polícia Militar, por onde passou 
quase 10 anos, foram alguns dos 

locais onde 
o novo di-
retor exer-
ceu suas 
atividades 
profissio-
nais. As ex-
pectativas do major são positivas 
para seu novo cargo, “pretendo 
contribuir com minha experiência 
de policial na segurança de to-
dos que fazem parte deste Tribu-
nal”, afirma.

Implantada em janeiro deste ano, 
a nova estrutura das Turmas Re-
cursais dos Juizados Especiais 
Federais, compostas por juízes 
exclusivos, já demonstra eficiência. 
Somente no período de janeiro 

a março, a Turma Recursal dos 
JEFs na Paraíba julgou um total de 
3.606 processos, o que representa 
um aumento de 299,7% em re-
lação ao mesmo período do ano 
passado. 

As Turmas do TRF5 já estão fun-
cionando sob novas presidências. 
O desembargador federal Manoel 
Erhardt foi escolhido presidente 
da Primeira Turma. A condução da 
Segunda ficará sob a responsabi-
lidade do desembargador federal 
Paulo Roberto de Oliveira Lima. A 
Terceira, com Marcelo Navarro (em 
exercício). Já Margarida Cantarelli 
presidirá a Quarta Turma. O man-
dato tem duração de dois anos e, 
via de regra, acompanha a renova-
ção da mesa diretora do Tribunal.


