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Precatórios 

Rogério Fialho participa da primeira 
reunião como membro do CJFde Novembro11
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Tribunal Regional 
Federal da 5ª Re-

gião – TRF5 fará sessão 
pública, hoje (11), às 9h, 
para divulgar o resulta-
do provisório da prova 
P2 do XIII Concurso para 
provimento de Cargos de 
Juiz Federal Substituto 
da 5ª Região. Presidida 
pelo desembargador 
federal Edilson Nobre, a 
Comissão do Concurso se 
reunirá na Sala das Turmas, no 2º 
andar do TRF5. A prova P2 cor-
responde à dissertação, que teve 

como tema “controle de consti-
tucionalidade”, e quatro questões 
discursivas. 

No próximo dia 28 (sábado), a 
partir das 15h, o estacionamen-
to do TRF5 vai se transformar 
em um grande espaço de in-
tegração e festa. Será o TR5 de 
Portas Abertas, evento voltado 
para magistrados, servidores e 
familiares. Os primeiros detalhes 
foram acertados ontem (10), na 
Diretoria Geral, durante a reu-
nião coordenada pela DG Mar-

garida Cantarelli, da qual 
participaram os setores en-
volvidos na organização. Na 
ocasião, haverá a inaugu-
ração da nova iluminação 
de led e da pista de cooper.  
Também ocorrerão ativida-
des voltadas ao público infantil e 
aos cuidados com a saúde. Para 
que a diversão seja garantida nes-
te dia, bicicletas, skates e patins 

Provas - Os 311 candi-
datos, habilitados após o 
julgamento dos recursos 
contra o gabarito oficial 
preliminar, foram submeti-
dos a duas provas escritas, 
nos dias 31 de julho e 1º 
e 2 de agosto. A primeira 
avaliação consistia na ela-
boração de uma disserta-
ção e quatro questões; já a 
segunda, que ocorreu em 
dois dias sucessivos, pediu 

dos concorrentes a preparação de 
duas sentenças, uma de natureza 
cível (P3) e outra criminal (P4). 

A servidora Lúcia de Fátima 
Lucena, da Subsecretaria de Re-
cursos do TRF5, se despediu dos 
colegas na última sexta-feira (6), 
por conta da aposentadoria. Lú-
cia trabalhou no Tribunal desde 
1989, sempre no mesmo setor.

estarão liberados. A organização 
do evento também está convi-
dando food trucks, que ficarão 
estacionados no local.

No próximo dia 16, ocorre, na sede 
do Conselho da Justiça Federal 
(CJF), em Brasília, a 51ª Reunião do 
Grupo de Trabalho de Precatórios 
(GTPrec), na qual será discutida a 
atualização da Resolução 168/2011, 
que regulamenta, no âmbito da 
Justiça Federal de 1º e 2º graus, os 
procedimentos relativos à expedi-
ção de ofícios requisitórios, ao cum-
primento da ordem cronológica dos 
pagamentos, ao saque e ao levanta-
mento dos depósitos, entre outros 
assuntos. O diretor da Subsecretaria 
de Precatórios, Jaelson Rodrigues, 
o diretor do Núcleo de Pagamen-
to de Precatórios, Luiz Arruda, e a 
supervisora Rosângela Meneses, da 
Seção de Pagamento de Sentenças 
Judiciais representarão o TRF5. 

O presidente do TRF5, 
desembargador federal 
Rogério Fialho, parti-
cipa, amanhã (12), a 
partir das 14h, da sua 
primeira sessão ordi-
nária de julgamentos 
do Conselho da Justiça 
Federal (CJF), em Brasília. Durante 
a reunião, serão empossados os 
novos membros do Colegiado, 

os ministros Benedito 
Gonçalves, como efeti-
vo, Paulo de Tarso Vieira 
Sanseverino e Maria 
Isabel Diniz Gallotti Ro-
drigues, como suplen-
tes. Na sessão do CJF, 
são julgados processos 

administrativos referentes a ser-
vidores, magistrados federais e a 
projetos institucionais.


