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Jornada tem 
inscrições 
prorrogadas

TRF5 publica Edital de Remoção para Juiz Federal Substituto

Confraternização
de Novembro

QUARTA Aniversariantes

s membros do Comitê Ges-
tor da Estratégia da Justiça 

Federal (Cogest), que reúne os 
presidentes dos cinco Tribunais 
Regionais Federais (TRFs) e a cor-
regedora-geral da Justiça Federal, 
ministra Maria Thereza Rocha de 
Assis Moura, debateram, ontem 
à tarde, por videoconferência, as 
propostas das Metas Nacionais 
de 2019 para o Poder Judiciário. 
O objetivo foi validar as Metas 
que serão aprovadas durante o 
XII Encontro Nacional do Poder 
Judiciário, que será realizado nos 
dias 3 e 4 de dezembro, no Cen-
tro de Convenções do Hotel Re-
canto das Cataratas, em Foz do 
Iguaçu-Paraná. Durante a reunião, 
o presidente do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região – TRF5, 
desembargador federal Manoel 
Erhardt, contou com a assessoria 
da juíza federal auxiliar da Presi-
dência, Joana Carolina Lins Perei-
ra; do diretor-geral, Fábio Paiva, 
e do diretor da Divisão de Gestão 
Estratégica e Estatística, Luiz Tar-
gino.

Presidentes de TRFs debatem Metas 
2019 para o Poder Judiciário

Atualização – Após debaterem os 
percentuais de cumprimento das 
metas, os participantes chegaram 
a um consenso de atualizar os 
anos de referência das Metas 2,4, 
6 e 8 e os percentuais de cumpri-
mento das Metas 3 e 4. As descri-
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O TRF5 publicou, no Diário Ele-
trônico Administrativo da última 
segunda-feira (26), o Edital de 
Remoção de Juiz Federal Substi-
tuto na Justiça Federal de Primei-
ro Grau na 5ª Região. As vagas, 

a serem preenchidas pelo critério 
de antiguidade, estão distribuídas 
em 12 Varas Federais, em cinco 
estados que compõem a 5ª Re-
gião: Alagoas, Ceará, Pernambuco, 
Rio Grande do Norte e Sergipe. 

ções das Metas de 2018 podem 
ser conferidas no site do TRF5, na 
área “Institucional/Gestão Estraté-
gica/Metas”. A descrição das Me-
tas 2019 dependerá das delibera-
ções do XII Encontro Nacional do 
Poder Judiciário.

Os interessados terão um prazo 
de 10 dias, a contar da data da 
publicação do Edital, para fazer a 
inscrição. O pedido deve ser for-
mulado por escrito, exclusivamen-
te pelo e-mail funcional, dirigido 

a namag@trf5.jus.br, contendo a 
ordem de preferência das opções 
de remoção, e a indicação expres-
sa do número da unidade de lota-
ção pretendida, sob pena de não 
conhecimento do requerimento.  

Ainda dá tempo de garantir a 
senha de adesão para a con-
fraternização de fim de ano do 
TRF5 pelo preço promocional 
de R$ 90. O prazo para a com-
pra do ingresso por esse valor 
segue até a próxima sexta-feira 
(30). Após esse dia, o ingresso 
custará R$ 99. A festa será reali-
zada às margens do Rio Capiba-
ribe, na Esplanada do Tribunal, 
localizada na Ampliação. Este 
ano, a comemoração será rea-
lizada no dia 19/12, com buffet 
da Arcádia, refrigerantes, sucos, 
água e gelo. Aqueles que qui-
serem tomar chopp à vontade 
devem pagar mais R$ 30. Os 
valores são os mesmos para as 
senhas dos acompanhantes. As 
atrações são: Orquestra Novo 
Tempo e DJ Nando, com uma 
participação especial do Maes-
tro Spok.

O fim das inscrições para a IX 
Jornada Internacional de Direito 
e Justiça foi prorrogado para hoje 
(28). O evento, que será realizado 
amanhã e sexta-feira (29 e 30), 
na Sala Capibaribe do TRF5, será 
promovido pela Escola de Magis-
tratura Federal da 5ª Região, numa 
parceria com a Universidade Fe-
deral de Sergipe e com a Faculda-
de de Direito da Universidade de 
Buenos Aires (Argentina). Para se 
inscrever, os interessados devem 
acessar o site do TRF5 (www.trf5.
jus.br), clicar em “Eventos TRF5”, na 
aba “Todas as Notícias” e, depois, 
em “Filtrar Eventos”. Para prosse-
guir com a adesão (gratuita) deve 
marcar o box da IX Jornada.


