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Os desembargadores federais Luiz
Alberto Gurgel de Faria e Marcelo
Navarro, respectivamente presidente e
vice-presidente do TRF5, assinaram ato
suspendendo o atendimento ao público e
os prazos dos processos em tramitação
na Subsecretaria de Recursos Extraordi-
nários, Especiais e Ordinários (SREEO)
desta Corte, no período de 03 a 12 de
novembro deste ano. Segundo tal
normativo, fica suspensa, ainda, a
realização de intimações pessoais
durante o mesmo período, ressalvadas as
situações urgentes, assim entendidas
aquelas que impliquem a prática de atos

para evitar perecimento de direito ou
dano irreparável. A decisão dos
magistrados acontece em consequência
do grande número de processos nas
dependências da SREEO, decorrente do
extraordinário incremento dos
julgamentos no Tribunal, a partir do
cumprimento da Meta 2 do Conselho
Nacional de Justiça. Dessa forma, a partir
de 03 de novembro, esta Corte estará
realizando Mutirão para zerar no prazo
de 120 dias, 42 mil processos já julgados
no TRF5, estando pendente o exame se
eles seguirão ou não para os Tribunais
Superiores (STF e STJ).

Efeitos do uso de agrotóxicos em debate no Recife
Com o objetivo de discutir e combater
os problemas que os agrotóxicos
causam à saúde do trabalhador, ao
consumidor e ao meio ambiente, a
Escola Superior do Ministério Público
da União (ESMPU) realizará, nos dias 25
e 26 deste mês, no auditório da
Fundacentro, no Recife, o Congresso
“Agrotóxicos, Saúde e Meio Ambiente: o
direito à informação”. São oferecidas 150

vagas para membros e servidores do
Ministério Público Federal (MPF), do
Ministério Público do Trabalho (MPT) e
para o público externo. O evento terá
carga horária de 14 horas-aula, não será
cobrada taxa de inscrição e todos os
participantes receberão certificado
emitido pela ESMPU. Outras informa-
ções na Central de Atendimento ao
Usuário, pelo e-mail inscricoes@esmpu.gov.br.

Uma palestra voltada às pessoas
que desejam saber como
administrar as finanças pessoais. O
especialista Edson Holanda deu
informações práticas para o dia a dia de
quem lida com o sistema bancário, utiliza
cartões de crédito, realiza gastos
fantasmas e investe na diversificação de
patrimônio. O evento, que aconteceu na
quarta-feira (27), fez parte da programa-
ção dedicada ao Dia do Servidor, na
Seção Judiciária de Alagoas.

JFCE realiza
exposição de ikebana
Os servidores da Justiça Federal no Ceará
receberam na semana de 25 a 29 de outu-
bro, no edifício-sede da Seccional, home-
nagem ao Dia do Servidor, com exposição
de trabalhos da arte Ikebana, promovida
pela Academia Ikebana Sanguetsu, da Fun-
dação Mokiti Okada. Segundo a professo-
ra Marlene Xavier Maia, da Academia
Sanguetsu, “a arte em exposição expressa
sentimentos, pois vivificar a flor é um
treinamento para tornar belos nossos
próprios sentimentos”.

Pós-graduação stricto
sensu para servidores
O Conselho da Justiça Federal (CJF), no
último dia 25, definiu as regras para o
afastamento de servidores ocupantes de
cargo efetivo do CJF e da Justiça Federal
de 1º e 2º graus que forem participar de
programa de pós-graduação stricto
sensu (mestrado e doutorado) ou de pós-
doutorado, no país ou no exterior. A
regulamentação foi necessária depois
que as leis 11.907/09 e 12.269/10
alteraram dispositivos da Lei 8.112/90,
que trata do regime jurídico único dos
servidores públicos civis da União.

Desligue ou tire da tomada quando não
estiver usando um eletrodoméstico. A

função de standby de um aparelho usa
cerca de 15% a 40% da energia

consumida quando está em uso.

Evite deixar aparelhos em standby


