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Em virtude da dificuldade de
acesso ao edifício-sede e pré-
dios anexos, o expediente no
Tribunal Regional Federal da 5ª
Região (TRF5), situado no Bairro
do Recife, encerra às 13h da
próxima sexta-feira e será reto-
mado na quinta-feira após o
carnaval. A medida, anunciada
esta semana, está contida no Ato
nº 37, assinado pelo desembar-
gador federal José Baptista de
Almeida Filho (presidente do TRF5), que
ainda estabelece a suspensão do
expediente no dia 25 de fevereiro (quarta-

Tribunal anuncia horário de
expediente no período carnavalesco

feira de cinzas), para o Tribunal e
Seções Judiciárias vinculadas
(Pernambuco, Paraíba, Rio
Grande do Norte, Ceará, Alagoas
e Sergipe). De acordo com o
documento, ficam ressalvados os
casos de servidores em regime
de plantão e ficará a critério dos
desembargadores a fixação do
horário em seus Gabinetes. O Ato
nº 37 (11 de fevereiro de 2009)
considera a necessidade de

compatibilizar o horário de expediente na
Justiça Federal de primeiro e segundo
graus com os festejos carnavalescos.

Durante três dias (12 a 14 de fevereiro),
professores, antropólogo e poetas
participaram de palestras e debates

sobre o acordo ortográfico e
Literatura Nordestina, no auditório
da Esmafe5. Além de se inteirar
sobre as recentes mudanças na
ortografia, magistrados e servidores
do TRF5 discutiram sobre as obras
de Câmara Cascudo, Graciliano
Ramos, Osman Lins, Mauro Mota e

João Cabral de Melo Neto. O curso foi
promovido pelo Tribunal e Escola de
Magistratura Federal da 5ª Região.

O juiz federal
Walter Nunes,
titular da 2ª Vara
da Seção Judiciá-
ria do Rio Grande
do Norte, passou
a atuar como
auxiliar na Presi-
dência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), em Brasília. O magistrado per-
manece na função até fevereiro de 2010,
onde trabalhará nos processos referidos
à Corte Especial. Em 2006, Walter
Nunes foi eleito presidente da Associa-
ção dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe).

Juiz federal da
SJRN é convocado
ao STJ

Encerrou-se, na última
sexta-feira, o seminário
sobre o Programa de
Gestão Documental,
promovido pela
Secretaria Administra-
tiva e Núcleo de Ges-
tão do Documental do
TRF5. “O Plano de
Classificação de Tabela de Tempora-
lidade da Documentação Administrativa

(PCTT)” foi o tema da
palestra proferida pela
diretora-geral da Seção
Judiciária do Rio de
Janeiro, Patrícia Longhi.
Entre os conteúdos
abordados na oficina
destacam-se as fases
de uma gestão: produ-

ção, uso da tramitação e destinação do
documento.

Patrícia Longhi ministra oficina no TRF5Literatura Nordestina e acordo ortográfico

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Visite a sala da Asserjufe (16º an-
dar) e se informe sobre as vanta-
gens oferecidas aos associados.

Informações: 9581.

Asserjufe

As fotos de eventos ocorridos no Tri-
bunal podem ser acessadas na

Intranet. Para acessar, o usuário deve
digitar www.intranet.trf5.gov.br/

banco_de_imagens, ou clicar em
SERVIÇOS e escolher a opção

GALERIA DE FOTOS DE
EVENTOS.

Fotos de eventos


