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Aniversariantes
Nancy Moreira de Barros Freitas
Gabinete da Presidência

William Siqueira
Via Legal

A presidente da
Suprema Corte do
Estado da Geórgia
(Estados Unidos),
juíza Carol Hunstein,
realizou, ontem,
visita de cortesia ao
Tribunal Regional
Federal da 5ª Região,
sendo recebida pelo
presidente Luiz Alberto Gurgel de Faria e
pelo vice-presidente, desembargador
federal Marcelo Navarro. A magistrada
americana estava acompanhada do
desembargador do Tribunal de Justiça de
Pernambuco, Fernando Cerqueira. O

Presidente da Suprema Corte da
Geórgia(EUA) recebida no TRF5

encontro foi marca-
do pelo interesse da
visitante em
conhecer o
funcionamento da
Corte. Ela
permanece no
Recife até amanhã
(11), quando viaja
para Aracaju(SE),

onde fará conferência no IV Encontro
Nacional de Juízes Estaduais. A presidente
da Suprema Corte da Geórgia também
visitou o Tribunal de Justiça de
Pernambuco, a Assembléia Legislativa e o
Palácio do Governo.

O Conselho da Justiça Federal (CJF),
reunido em Brasília no dia 25 de outubro,
aprovou resolução que destina 225
cargos de analista judiciário, 225 de
técnico judiciário e 225 funções
comissionadas para estruturação das
Turmas Recursais (TR) dos Juizados
Especiais Federais. Destina ainda cinco
cargos de analista judiciário, cinco de
técnico judiciário e cinco funções
comissionadas para estruturação da

Turma Nacional de Uniformização (TNU)
dos Juizados Especiais Federais. Esses
690 cargos e funções serão providos
gradativamente nos próximos cinco anos.
A distribuição obedece ao que está
previsto na Lei 12.011 que, em 2009,
criou 8.510 cargos e funções para 230
novas varas federais, sendo 460 vagas
para magistrados, 4.600 para analistas e
técnicos judiciários, além de 3.450
funções comissionadas.

CJF cria 675 vagas para Tribunais Especiais

O ministro Francisco
Falcão, corregedor-
geral da Justiça
Federal, e a ministra
Eliana Calmon,
corregedora
nacional de Justiça,
estiveram reunidos,
segunda-feira(08),
com 14 juízes de 1º
grau do TRF3, para debater o Projeto
Mutirão Judiciário em Dia, que é uma
parceria das duas Corregedorias,
lançada no dia 20 de setembro deste
ano. O Judiciário em Dia desenvolveu
uma força-tarefa para, até o primeiro
semestre de 2011, julgar todos os
processos previstos pela Meta 2/2010
do CNJ e reduzir o acervo em pelo
menos 70% de cada gabinete atendido
pelo mutirão. Durante esse período,
todas as atividades serão registradas a
fim de que as boas práticas
documentadas e a sistemática
aperfeiçoada possam ser replicadas em
outras unidades jurisdicionais. Além
disso, as corregedorias irão
acompanhar os gabinetes por 180 dias
depois do fim do projeto para validar
as rotinas implementadas.

Corregedores e
juízes debatem
Judiciário em Dia

Continua suspenso o atendimento ao
público e os prazos dos processos em
tramitação na Subsecretaria de Recursos
Extraordinários, Especiais e Ordinários
(SREEO) desta Corte, no período de 03 a
12 deste mês, segundo determina o Ato
602 assinado pelo presidente e pelo vice-
presidente do Tribunal Regional Federal
da 5ª Região, respectivamente os
desembargadores federais Luiz Alberto
Gurgel de Faria e Marcelo Navarro. No
art. 2º do mesmo ato, 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 o perecimento
de direito ou dano irreparável. A SREEO
está realizando mutirão para decidir em
120 dias, sobre 42 mil processos,
segundo determinação do corregedor-
geral da Justiça Federal, ministro
Francisco Falcão, durante inspeção
realizada no TRF5.

Dia do Trigo

SREEO mantém até
dia 12 suspensão de
atendimento ao público

Francisco
Falcão

Doação de sangue
José Djailson Ferreira de Barros,

primo da servidora Laurineide
Godoi, da Distribuição (8829.2431),

se submeterá a uma cirurgia e
necessita de sangue. As doações de
qualquer tipo de sangue podem ser

feitas no IHENE, situado à Rua
Tabira, 54 – Boa Vista.


