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O

Perfil 
Luiz Targino assume Divisão de 
Desenvolvimento Institucional

TRF5 registra 5,20% de abstenção na 
segunda etapa do concurso para juiz 

Estágio em Direito JFSE realiza leilão

Desembargadores participam do 
1º Congresso Pontes de Miranda

Wilza Helena Aprígio Carvalho
Subsecretaria de Pessoal / CPL

Raíssa Helena Gouveia Dantas
Digitalização

presidente do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região 

– TRF5, desembargador federal 
Francisco Wildo, e o desembar-
gador federal Paulo Roberto de 
Oliveira Lima estarão em Alago-
as, hoje e amanhã (3), para o 1º 
Congresso Pontes de Miranda e o 
Direito Processual. O evento, uma 
realização da Associação Norte 
Nordeste dos Professores de Pro-
cesso (ANNEP), está dividido em 
seis painéis: “Pontes de Miranda 
entre os princípios, as normas e 
o fato jurídico”; “Teoria da prova”; 
“Fatos jurídicos processuais e o 
plano da existência”; “Pontes de 
Miranda e as relações entre Direito 
e processo”; “Tutela executiva”; e 
“Propostas legislativas”. Os desem-
bargadores do TRF5 ministrarão 
palestras na sexta-feira à tarde. 
Francisco Wildo apresentará o 
tema “A tutela jurídica-jurisdicional 
em Pontes de Miranda: consequ-
ências” e Paulo Roberto, o tema 
“Processo, caminho e não destino”. 
Durante o congresso, que acon-

tecerá no auditório 
da Justiça Federal 
em Alagoas (JFAL), 
das 8h às 18h, tam-
bém haverá o lan-
çamento do livro: 
Pontes de Miranda 
e o Direito Proces-
sual, obra coletiva 
da ANNEP, Editora: 
JusPodivm.

O Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região - TRF5 e o Cen-
tro de Seleção e de Promoção 
de Eventos (Cespe) divulgam 
o relatório de abstenção da 
segunda etapa (prova escrita) 
do XII Concurso Público para 
provimento de Cargos de Juiz 
Federal Substituto da 5ª Re-
gião, realizada no último final 
de semana. De acordo com o 

documento, apenas 16, dos 303 
candidatos aprovados na primei-
ra etapa, não compareceram ao 
local das provas, representando 
um percentual de 5,20% de abs-
tenção. As três provas escritas, de 
caráter eliminatório e classifica-
tório, foram realizadas entre os 
dias 26 e 28 de abril. Os candida-
tos aprovados nessa etapa serão 
convocados para a terceira fase, 

que será a inscrição definitiva, e 
da qual constam sindicância da 
vida pregressa e investigação 
social, exame de sanidade física 
e mental, exame psicotécnico e 
avaliação dos títulos.

Formado em administração e 
servidor do TRF5 há 22 anos, Luiz 
Targino assume o cargo de diretor 
da Divisão de Desenvolvimento 
Institucional. O técnico judiciário 
sempre prestou seus serviços na 
Diretoria Geral, onde, na gestão 
passada, era o diretor do Núcleo 
de Planejamento. O diretor ante-

cipa que, nessa 
nova experiên-
cia, pretende 
contribuir para 
o aprimoramen-
to da administração do Tribunal, 
através da utilização das meto-
dologias de gestão estratégica de 
projetos e de processos.

Encerra-se amanhã (3/05), o prazo 
de inscrições para estagiários de 
nível superior do curso de Direito, 
para a Subseção Judiciária de Goia-
na (PE). Para se inscrever, o candida-
to precisa estar regularmente ma-
triculado no curso de Direito, entre 
o 5º e o 9º períodos, além de fazer 
a doação de 2kg de alimentos não 
perecíveis. Informações: direcao25@
jfpe.jus.br e (81) 3351.2000.

Nos dias 9 e 23 de maio, a 6ª 
Vara Federal da Seção Judici-
ária de Sergipe, localizada em 
Itabaiana, realizará um leilão. 
O evento acontece, às 10h, na 
sede do Fórum Desembargador 
Federal Dr. Vladimir Souza Car-
valho. Entre os bens ofertados 
encontram-se imóveis, veículos 
automotores, confecções, condi-
cionadores de ar, máquinas, ele-
trônicos e etc. Mais informações 
sobre a relação de bens e condi-
ções da arrematação podem ser 
obtidas no edital de leilão, no 
site da Justiça Federal de Sergipe 
(www.jfse.jus.br) ou da leiloeira 
(www.nebid.com.br).


