
Jornal Mural Diário Produzido pela 
Divisão de Comunicação Social do Tribunal Regional Federal da 5ª Região

Março29
Edição nº 1666

www.trf5.jus.br
comunicacaosocial@trf5.jus.br

Fotos:  Juliana Galvão e Marcos Costa

Aniversariante

TERÇA
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Soservi/Reprografia

Dia da Fundação de Salvador

O Supremo Tribunal Federal 
criou um fórum de discussão 
na internet, objetivando que 
os tribunais tenham um canal 
direto de comunicação com o 
STF, para questões ligadas à 
Repercussão Geral. O principal 
objetivo do Fórum Repercus-
são Geral é oferecer um espaço 
virtual que facilite a troca de 
informações, esclarecimentos de 
dúvidas e propostas de soluções 
que surjam na área. O Fórum surgiu durante 
o seminário “Repercussão Geral em Evolu-
ção”, realizado no STF, em novembro do ano 
passado. O vice-presidente do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região, desembargador 

Troca de informações entre o STF 
e tribunais democratiza o debate

federal Marcelo Navarro, partici-
pou do seminário e percebeu a 
necessidade de uma maior aber-
tura do canal de comunicação 
com os juízes de origem a partir 
da discussão através da internet. 
“Fico feliz de ter sido criado essa 
ferramenta. Não por haver decor-
rido de uma sugestão para a qual 
contribuí, mas porque efetiva-
mente sempre entendi – e con-
tinuo cada vez mais convencido 

– que a evolução dos mecanismos de vincu-
lação das decisões judiciais, no Brasil, só vai 
se aperfeiçoar se houver uma interação de 
mão dupla entre o órgão judiciário de ori-
gem e o de destino, e vice-versa”, enfatizou.

Durante os dois anos da 
gestão que termina quar-
ta-feira (30), o Gabinete 
da Presidência catalogou 
todos os documentos 
armazenados desde a 
instalação do TRF5, em 
1989. O trabalho foi 
executado sob orientação do Núcleo de 
Gestão Documental, com base nos termos 

Acervo documental do TRF5 é preservado

A Secretaria Administrativa recebeu, 
quarta-feira (23), a visita da nova Dire-
ção do Foro da Justiça Federal no Ceará, 
composta pelos juízes federais Leonar-
do Resende Martins (diretor do Foro) e 
George Marmelstein (vice-diretor) e o 
diretor da Secretaria Administrativa, An-
tônio Carlos Marques. Acompanhados 
pelo Juiz federal José Parente Pinheiro, 
que encerra seu mandato como diretor 
do Foro daquela Seccional, no final des-
te mês, a nova Administração da Seção 
Judiciária do Ceará visitou setores que 
formam a Secretaria Administrativa.

Acontecerá segunda-feira, dia 4 
de abril, às 16 horas, na Sala das 
Turmas, palestra sobre Imposto de 
Renda, com o auditor e delegado 
adjunto da Receita Federal, Alexan-
dre Rego. Serão esclarecidas dúvidas 
sobre a declaração de ajuste anual. 
Informações pelo ramal 9805 e 9815.

Palestra sobre 
Imposto de Renda

Secretaria recebe 
diretores do Foro

Uma cerimônia simples, conduzida pela 
desembargadora convocada, Nilcéa Maggi, 
para entregar Termos de Liberação de Hipo-
tecas, ocorreu quinta-feira (24), no foyer do 
Tribunal. O documento simbolizou o encer-
ramento da semana de conciliação do Sis-
tema Financeiro de Habitação (SFH). A ma-
gistrada, juntamente com o corregedor do 
Tribunal, Manoel Erhardt e o gestor da Con-
ciliação do TRF5, desembargador federal 
Rogério Fialho, enfatizaram a importância 
dos acordos realizados. “De maio até ago-
ra, foram homologados 320 acordos. Essa 
conciliação priorizou a matéria casa própria, 
por ser uma questão além de social, hu-
mana”, pontuou Nilcéa Maggi. As pessoas 
beneficiadas com a entrega de liberação 
da hipoteca saíram do TRF5 de posse dos 
documentos de seus imóveis.

da resolução nº 23/08 do 
CJF. O acervo totaliza 226 
caixas box, sendo que 164 
dessas são referentes ao 
período de 1989 a 2005 e 
foram entregues ao Arqui-
vo do TRF5. As 62 caixas 
restantes registram o pe-

ríodo de 2006 a 2009, e permanecerão na 
Presidência, para facilitar futuras consultas.

Conciliação do TRF5 
entrega hipotecas


