
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Christine Matos, Josie Marja, Wolney Mororó, 
Helen Martins, Hudson Ramos, Igor Alves e Felipe Oliveira 
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528 

Edição nº 2467
www.trf5.jus.br

comunicacaosocial@trf5.jus.br
Fotos:  Juliana Galvão e 

Cleyton Silva

TRF5 extingue cobrança da taxa de desarquivamento

Coração saudável 

Francisco Wildo 
participa da 
reunião do CJF

Juízes federais são 
os mais produtivos 
da Justiça
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Tribunal divulga edital de promoção 
para cargo de desembargador federal
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Tribunal Regio-
nal Federal da 

5ª Região – TRF5 
divulgou edital de 
promoção de juiz fe-
deral, pelo critério de 
merecimento, para 
o cargo de desem-
bargador federal, 
em decorrência de 
vacância do cargo de 
Luiz Alberto Gurgel 
de Faria, que tomou 
posse como ministro do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), no últi-
mo dia 9. De acordo com o edital, 
publicado na edição da última 
quinta-feira do Diário Eletrônico 

da Justiça Federal da 5ª Região, o 
concurso é destinado aos juízes 
federais da Justiça Federal de 1º 
Grau que tenham mais de cinco 
anos de exercício no cargo. Para 

participar, os interessados devem 
formular pedido por escrito, ex-
clusivamente, através do correio 
eletrônico funcional, até a próxima 
sexta-feira, dia 3 de outubro, apre-
sentando currículo resumido atu-
alizado. O Edital estabelece, ainda, 
que os documentos comprobató-
rios da frequência e aproveitamen-
to em cursos oficiais ou reconhe-
cidos, para fins de cumprimento 
do critério de aperfeiçoamento 
técnico, deverão ser informados, 
exclusivamente, à Escola de Magis-
tratura Federal da 5ª Região, con-
forme o art. 12, § 1º, da Resolução 
nº 106/2010, do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ).

O presidente do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5, de-
sembargador federal Francisco Wil-
do, por meio do Ato nº 598/2014, 
extinguiu a cobrança da taxa de 
desarquivamento dos processos 
encerrados. A decisão foi tomada a 
partir de uma provocação da Or-

dem dos Advogados do Brasil (OAB), 
depois que o Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) considerou a taxa, co-
brada por diversos tribunais, ilegal. 
De acordo com o conselheiro Gui-
lherme Calmon, relator do caso no 
CNJ, a regulamentação da cobrança 
da taxa na Justiça Federal depende 

da aprovação de Projeto de Lei no 
Congresso Nacional. O presidente 
nacional da OAB, Marcus Vinicius 
Furtado Coêlho, elogiou a decisão 
do TRF5. “Trata-se do cumprimen-
to exemplar de uma decisão do 
CNJ que preza pelo respeito às 
prerrogativas do advogado”.

Hoje é o Dia Mundial do Coração. 
Este ano, a Federação Mundial do 
Coração (World Heart Federation 
- WHF) enfatiza a necessidade de 
serem criados ambientes saudá-
veis. De acordo com a instituição,  
não se deve atribuir ao indivíduo, 
isoladamente,  a culpa por fumar, 
comer demasiado ou não fazer 
exercícios. Os ambientes, espe-

O presidente do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região - TRF5, 
desembargador federal Francisco 
Wildo, participa, hoje (29.09), da 
primeira sessão ordinária do Con-
selho da Justiça Federal (CJF), sob 
a presidência do ministro Fran-
cisco Falcão.  No encontro, que 
acontece, a partir das 14h, na sede 
do órgão, em Brasília, os conse-
lheiros julgam processos adminis-
trativos referentes a servidores e 
magistrados federais e a projetos 
institucionais, além de apreciarem 
propostas de atos normativos que 
regulamentam questões adminis-
trativas da Justiça Federal. 

cialmente os das grandes cidades,  
têm  grande influência em nossas 
decisões. Nos grandes centros 
urbanos faltam espaços verdes e 
há carência de ofertas de alimen-
tação saudável. Para preservar a 
saúde do nosso coração precisa-
mos, urgentemente,  viver, traba-
lhar e nos divertirmos em ambien-
tes saudáveis.

O “Relatório Justiça em Números 
2014”, produzido pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), traz 
dados comprovando que os  ma-
gistrados da Justiça Federal são os 
mais produtivos entre os de todos 
os ramos da Justiça. A média do 
Índice de Produtividade dos Ma-
gistrados aponta que 2.435 pro-
cessos são baixados por cada juiz 
federal, enquanto na Justiça Esta-
dual é de 1.666 processos e, na do 
Trabalho, de 1.198. O documento 
apresenta, também, os indicadores 
de orçamento, recursos humanos, 
congestionamento e produtivida-
de, entre outros dados.


