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O presidente do
Tribunal
Regional Federal
da 5ª Região,
desembargador
federal Luiz
Alberto Gurgel
de Faria,
participou ontem
da 107ª Sessão
plenária que
assinalou os
cinco anos de
existência do

Conselho Nacional de Justiça(CNJ). Na
ocasião, o presidente do CNJ, ministro
Cezar Peluso, anunciou uma série de
projetos e programas a serem realizados

Presidente do TRF5 prestigia
sessão dos cinco anos do CNJ

pelo órgão. Os projetos fazem parte do
planejamento estratégico do Conselho
que, segundo o ministro, está “predes-
tinado a conceber e a executar políticas
nacionais de fortalecimento do Poder
Judiciário”. As sessões plenárias
acontecem às terças-feiras, mas em
virtude do 5º aniversário do CNJ,
excepcionalmente a 107ª sessão foi
realizada ontem. Foram assinados termos
de cooperação técnica para execução de
novos projetos e programas. Entre os
itens constantes da pauta de julgamentos
foram incluídos a proposta de resolução
sobre precatórios e pareceres de mérito
sobre a criação de novas varas do
trabalho, cargos de juiz do trabalho e para
servidores.

O juiz federal
Raimundo Alves de
Campos Jr, é o novo
corregedor eleitoral do
Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas
(TRE/AL), em
substituição ao juiz
federal André Luís
Maia Tobias Granja, cujo exercício do
biênio foi concluído. Raimundo Campos
foi eleito e empossado na tarde da
segunda-feira (07/06) pelo Pleno do TRE,
também como membro efetivo daquele
Tribunal, em solenidade que contou com
a participação de familiares, magistrados
e servidores  da Justiça Federal em
Alagoas.

Juiz federal assume
Corregedoria do
TRE de Alagoas

As Turmas do TRF5 estarão
funcionando em horário especial hoje,
por conta do jogo da Seleção
brasileira, seguindo ato do presidente,
desembargador federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria. A diretoria da 4ª
Turma informa que a sessão de
julgamento começará às 13h e a
Segunda Turma confirma realização da

sessão, a partir das 9h, sem alteração
no seu roteiro normal de trabalho. As
Primeira e Terceira Turmas seguirão o
horário das 7h ás 14h, obedecendo o
expediente adotado para
funcionamento do Tribunal. O Ato nº
178 da Presidência do Tribunal
prorroga os prazos processuais com
vencimento hoje para amanhã(16/06).

Expediente hoje vai das 7h às 14h

A festa de
São João
do TRF5
acontecerá
no dia 22
de junho,

às 19h, na
entrada do
edifício-sede do Tribunal. A animação
ficará por conta de Fernando Cunha
Filho, conhecido como DJ Nando, que
trará no seu repertório músicas juninas.
Além disso, o DJ apresentará show de
mixagem de imagens, com exibição das
fotos do São João de 2009. Todos
estão convidados para participar desse
arrasta-pé e se deliciar com as comidas
típicas. O evento é uma iniciativa da
Diretoria Geral e do Núcleo de
Cerimonial e Relações Públicas.

São João

O presidente do TRF5, Luiz Alberto Gurgel de Faria,
participou, no último dia 10, do 145º Aniversário da
Batalha Naval do Riachuelo. Na ocasião de
comemoração à Data Magna da Marinha, o
presidente recebeu a condecoração de Ordem do
Mérito Naval. A solenidade aconteceu na sede do 3º
Distrito Naval, em Natal (RN).

Tribunal da 5ª Região homenageado
na Batalha do Riachuelo
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Cezar Peluso


