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SEGUNDA

T

Censo do Judiciário: questionário já pode 
ser respondido

TRF5 reúne corregedores da Justiça Federal 

Sessão da Terceira Turma

Gabinete seleciona 
servidores Aniversariantes

Juiz Federal  
Rafael Soares Souza

SJSE

Nélia Cristina Cruz de Paula
Gab. Des. Fed. Paulo Roberto O. Lima

Emmanuelle Wanessa Izídio
Subsecretaria de PessoalDesembargadores recebem medalha militar

eve início hoje o Censo do 
Poder Judiciário. O Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) pretende 
levantar, sistematizar e analisar as in-
formações pessoais e funcionais de 
magistrados e servidores, para que 
seja traçado um perfil de quem atua 
na Justiça brasileira. O questionário 
está disponível no site www.cnj.jus.
br/censo. De acordo com o CNJ, o 
tempo estimado para o preenchi-
mento do questionário do Censo 
é de 5 minutos e todos os dados 
fornecidos serão mantidos em sigilo. 
Preenchimento - O acesso ao 
questionário é feito mediante a 

digitação do núme-
ro do CPF. Em caso 
de dúvidas, a reco-
mendação é procu-
rar um membro da 
comissão censitária 
da respectiva região. 
Para saber quem são 
os membros na 5ª 
Região, basta con-
sultar a página do 
censo ou a edição do 
Jornal Mural do dia 20 de agosto. 
Não participarão da pesquisa servi-
dores do Judiciário cedidos a órgãos 
do Poder Executivo e Legislativo, 

estagiários e profissionais terceiri-
zados. Os servidores requisitados 
de outros Poderes para o Judiciário 
participarão do Censo.

O corregedor-geral 
da Justiça Federal, 
ministro Arnaldo 
Esteves Lima, presi-
diu, na última sex-
ta-feira (23/08), no 
TRF5, o Fórum Per-
manente de Corre-
gedores da Justiça 
Federal. Participa-
ram da reunião os 
cinco corregedores 
regionais: desembargadores 
federais Carlos Olavo Pacheco 
de Medeiros (TRF1), Salete Mac-
calóz (TRF2), Fábio Prieto (TRF3), 
Paulo Afonso Brum Vaz (TRF4) 
e Francisco Barros Dias (TRF5). 

O presidente em exercício do 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região - TRF5, desembargador 
federal Edilson Nobre, e a de-
sembargadora federal Margarida 
Cantarelli receberam do Exército 
Brasileiro, na manhã de sexta 
(23), a Medalha do Pacificador, 
uma honraria concedida, desde 
1953, a quem prestar relevantes 

A sessão da Terceira Turma reali-
zada, excepcionalmente, amanhã 
(27), às 14h, será composta pelos 
desembargadores federais Luiz 
Alberto Gurgel, Élio Siqueira e Ma-
noel Erhardt. Este último substitui 
o desembargador federal Marcelo 

O gabinete do desembargador 
federal Fernando Braga selecio-
na servidores, cursando ou com 
formação em Direito, para ocupar 
funções comissionadas (FC5, FC4 
e FC2).  Os interessados devem 
entregar ao chefe de gabinete, 
Alexandre Menezes, currículo sim-
plificado, até 30 de agosto. Mais 
informações no ramal 9686.

Navarro, devido à participação do 
presidente da Turma na reunião do 
Conselho das Escolas de Magistra-
tura Federal (CEMAF). Os processos 
da relatoria do desembargador fe-
deral, pautados para esta terça-feira 
(27), serão julgados no dia 5/09.

serviços ao Exército. Os magistra-
dos receberam a condecoração do 
paraninfo, o Comandante Militar 
do Nordeste, General de Exército 
Odilson Sampaio Benzi. A soleni-
dade aconteceu no Quartel-Gene-
ral do Comando Militar do Nor-
deste, em comemoração ao Dia 
do Soldado (25/08), em memória a 
Luís Alves de Lima e Silva, o Duque 

de Caxias, patrono do Exército 
brasileiro.

A pauta foi extensa, contendo 
mais de 15 itens, entre os quais, 
a segurança de magistrados, 
novo programa de vitalicia-
mento, repercussão geral, entre 
outros.


