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Ricardo César Almeida da Silva
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Mariana Borba Coimbra
Recursos

Edição nº 1002

Fotos: Getulio Bessoni

SEGUNDA

A Revista de
Jurisprudência do
TRF da 5ª Região,
que circulava a
cada três meses,
passa a ser
bimestral a partir de
agora. Por conta
disso, o volume de
nº 72 da Revista,

lançado hoje, será referente apenas ao
mês de abril. O Gabinete da Revista,

Revista de Jurisprudência do
TRF5 terá circulação bimestral

dirigido pelo desembargador federal Luiz
Alberto Gurgel de Faria, informa, ainda,
que o próximo número compreenderá os
meses de maio e junho de 2008 e será
publicado no final de junho. Para Luiz
Alberto Gurgel, “a inovação objetiva
trazer aos operadores do Direito
informações mais recentes sobre as
decisões desta Corte Regional”. Os
interessados em conhecer o conteúdo
das publicações devem acessar o link
“Revista”, no  site www.trf5.jus.br.

Os desembargadores federais Francisco
Wildo Lacerda Dantas (corregedor-geral
da Justiça Federal da 5ª Região) e
Manoel de Oliveira Erhardt e o juiz
federal Frederico Azevedo, diretor da
Seção Judiciária de Pernambuco
(SJPE), foram agraciados com o
medalhão do Bicentenário de Criação
da Justiça Militar da União no Brasil. A
solenidade ocorreu na manhã de sexta-
feira, no auditório da SJPE, e incluiu o
lançamento do selo comemorativo do
bicentenário. Políticos, autoridades civis
e militares receberam a condecoração,
dirigida a “personalidades que, direta ou
indiretamente, contribuíram para que a
Justiça Militar da União no Recife
construísse suas bases e história”.

Homenagem da
Justiça Militar

O presidente do
TRF5, desembar-
gador federal José
Baptista de
Almeida Filho, co-
mandou a reunião
trimestral com os
diretores de Foro
dos seis Estados.
O encontro ocorreu na última quinta-
feira, na sede da Seção Judiciária do
Rio Grande do Norte. Os diretores do
TRF5 Sorária Caio (Diretoria Geral),
Sebastião Campelo (Orçamento e Fi-

nanças), Massanori
Takaki (Informática)
e Onaldo Manguei-
ra (Pessoal)
reuniram diretores
de Secretarias
para debater
questões
administrativas,

como a proposta orçamentária para
2009, obras/reformas, prestação de
contas e resultados obtidos este ano. O
presidente do TRF5 visitou a Subseção
de Caicó, na sexta-feira.

Presidente reúne diretores de Foro

“A Comunicação do
TRF se divide em dois
momentos: antes e
depois do Mural, que foi
um avanço na
comunicação interna. Permite aos
servidores saber o que está
acontecendo, além de ser um
importante aliado do NDRH na
divulgação de cursos e
treinamentos”. Rose Diniz (NDRH)

Depoimentos
Edição 1000 do Mural

“O nosso Jornal Mural é
uma importante fonte de
informação que, de
maneira criativa e
construtiva, desperta o
interesse de todos os

funcionários, magistrados e
usuários dos serviços do Tribunal”.
Alex Demóstenes (Coordenadoria
dos JEFs)
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