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Dia do Nutricionista

O presidente do
Tribunal Regional
Federal da 5ª
Região,
desembargador
federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria,
participa nesta
terça-feira (31) da
sessão do Conselho

da Justiça Federal (CJF), que ocorrerá às
10h, na sala de reuniões da nova sede do
órgão, sob a presidência do ministro
Cesar Asfor Rocha. O CJF funciona junto
ao STJ, com a função de deliberar sobre
assuntos administrativos e orçamentários

da Justiça Federal de 1º e 2º graus. Sua
missão principal é promover a integração
institucional e a padronização de procedi-
mentos administrativos. Também estarão
presentes os membros efetivos do
Colegiado do CJF: ministro Cesar Asfor
Rocha (presidente do STJ e do CJF),
ministro Ari Pargendler (vice-presidente
do STJ e do CJF), ministro Francisco Falcão
(corregedor-geral), ministra Laurita Vaz e
ministro Luiz Fux (ambos do STJ), e os
desembargadores federais Olindo
Herculano de Menezes (presidente do
TRF1), Paulo Cesar Morais (presidente do
TRF2), Roberto Haddad (presidente do
TRF3) e Vilson Darós (presidente do TRF4).

Presidente do TRF5 participa hoje
da sessão do Conselho em Brasília

O desembargador
federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria,
presidente do Tribunal
Regional Federal da 5ª
Região, conduziu
quarta-feira(25), no
Pleno desta Corte, a
solenidade de posse da juíza federal
substituta Cíntia Menezes Brunetta, no
cargo de juíza federal titular da 8ª Vara

Empossada nova juíza federal titular de Souza(PB)
da Seção Judiciária do
Estado da Paraíba,
localizada no município de
Souza. Após prestar o
compromisso regimental, a
magistrada expressou seus
agradecimentos ao
presidente do TRF5 e aos

demais desembargadores presentes. A
solenidade foi encerrada com a saudação
a nova juíza federal titular empossada.

O Processo Judicial Eletrônico (PJe)
na Justiça Federal no Ceará entrou
efetivamente em vigor. A 4ª Vara
Federal deu o passo inicial com a assina-
tura digital de dois processos distribuídos
no ato da solenidade de implantação do
sistema. Com o cartão que dá acesso ao
sistema devidamente conectado em seu
computador, a juíza Gisele Sampaio teve
acesso aos dois processos referentes à
União e à Caixa Econômica Federal, já
protocolados no sistema pelo procurador
da Advocacia Geral da União, José de
Arimatéia Neto, e pelo procurador federal
Eduardo Rocha Dias.

Primeiro despacho
eletrônico na Seção
Judiciária do Ceará

O Núcleo de Desenvolvimento de
Recursos Humanos do TRF5 estará
realizando de 09 de setembro a 21 de
outubro, das 8h30 às 11h30, o curso
Libras na Comunidade: uma proposta de
Formação e Inclusão Social, destacando
o lema “aprendendo a Libras e
reconhecendo as diferenças, por uma
qualificação multiprofissional”. As aulas
acontecerão às terças e quintas-feiras,
na Escola Politécnica da UPE, no Derby.
As inscrições podem ser feitas no site:
desenvolvimentorh.servidores@trf5.jus.br.

Juíza federal Gisele Sampaio e Valfrido Santiago (servidor
do TRF5) conferem primeira assinatura virtual na JFCE.

Os agentes de segurança e transporte do
TRF5 e Seções Judiciárias de Pernambuco,
Paraíba, Alagoas e Sergipe participam até
amanhã do Curso de Extensão em
Segurança. Após cinco semanas, os
servidores tiveram aulas sobre prevenção
de instalações, primeiros socorros e tiro
de defesa. O curso é realizado no Recife e
atende a portaria do Supremo Tribunal
Federal (STF) que exige uma reciclagem
anual para a atividade.

Prorrogadas
inscrições para
curso de Libras

Treinamento para
agentes de segurança


