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Terça-feira 21/12/2010
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Ricardo Maciel Cardoso
Subsecretaria de Precatórios
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Gab. Geraldo Apoliano
Marília Araújo Soares de Lima
Gab. Des. Francisco Wildo

Na JFPE, índice de
acordo chegou a 71%Na JFPE, foram realizadas
mil audiências.

Corregedor-geral define TRF5
como eficiente e célere

O ministro Francisco Falcão destacou que
diversas ações garantem posição de
excelência à Justiça Federal da 5ª Região,
tais como: um sistema regional de
controle centralizado da suspensão e
transação penal; a criação, na Secretaria
Judiciária, do Núcleo de Uniformização e
Integração de Procedimentos; a
integração do sistema processual com o
de jurisprudência, possibilitando a
divulgação mais ágil da jurisprudência; e
a existência de dispositivo inédito de

Vara de Juazeiro(CE) debate perícias judiciais
A 17ª Vara da Justiça Federal em
Juazeiro do Norte(CE) realizou o
Encontro sobre Perícias Judiciais, com
objetivo de fornecer esclarecimentos
acerca da função do perito no processo
judicial, para aprimoramento dos laudos
apresentados. Tais peças são funda-

Ações garantem posição de liderança

O Tribunal Regional Federal da
5ª Região foi apontado pelo
corregedor-geral da Justiça
Federal, ministro Francisco
Falcão, como exemplo de
eficiência e celeridade. O elogio
do ministro foi feito na
reunião do Conselho da
Justiça Federal(CJF), segunda-
feira(13), sendo estendido
também ao TRF4, quando foi
aprovado o relatório da
inspeção realizada no TRF5. O
ministro Falcão ressaltou que
esta Corte, em 2009, ficou em

2º lugar no ranking nacional
do cumprimento das metas de
nivelamento do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ),
dentre os 91 tribunais do país.
“Essa conquista é fruto do
esforço de magistrados e
servidores da instituição, cujo
trabalho é realizado com foco
em resultados”, afirmou o
corregedor. Ele acrescenta que
o tribunal reforçou as medidas
eficazes adotadas em 2009
para dar cumprimento às
metas de 2010.

20 – Dia do Mecânico
21 - Dia do Atleta

Luiz AlberLuiz AlberLuiz AlberLuiz AlberLuiz Alberttttto Gurgelo Gurgelo Gurgelo Gurgelo Gurgel
prestigia posseprestigia posseprestigia posseprestigia posseprestigia posse
O presidente do TRF5, desembar-
gador federal Luiz Alberto Gurgel
de Faria, prestigiou a posse dos
novos desembargadores do TJPE,
Itabira de Brito Filho e Alfredo Jambo.

Desembargadores, juízes e amigos dos
magistrados também estiveram presentes
na sessão solene. Itabira de Brito ocupará a
vaga deixada pela desembargadora Helena
Caúla. Jambo foi escolhido dentre os três
magistrados mais antigos no Judiciário
estadual.

mentais para o julgamento dos processos
que envolvem o reconhecimento de
incapacidade por parte dos autores.
Participaram do evento juízes federais
da 5a Região, servidores médicos,
peritos, procuradores do INSS e
servidores da 17ª Vara.

alerta no sistema de acompanhamento
processual, que indica se uma matéria
está sujeita a repercussão geral ou
recurso repetitivo. O ministro ressaltou
que os “campeões de julgamento” deste
Tribunal são os desembargadores
federais Barros Dias e Margarida
Cantarelli. O ministro Falcão
cumprimentou e parabenizou o
presidente do TRF5, desembargador
federal Luiz Alberto Gurgel.

O serviço de descanso de tela está
suspenso temporariamente até o

dia 21.01.2011.

Avisos

As fotos da confraternização do
TRF5 estão já estão disponíveis na

Intranet.


