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Dia do Mecânico

Dia da Bondade

Margarida empossa 12 novos juízes

Histórias de um servidor antigo

Pratos do Dia

Durante o recesso, o restaurante

Talher de Prata funcionará no horário

normal, com buffet à base de

grelhados e saladas, das 11h30 às

15h para almoço e das 15h às 18h

para lanche.

Classificados

Recesso começa

hoje com novo

horário no TRF

A analista judiciária Lilian
Mocock, do TRF/1ª (Brasília)

gostaria de permutar com
servidor do TRF/5ª. (81)

3241.3399 (61) 92185213

Um dos mais antigos
servidores da Justiça
Federal em todo o
país, José Ricardo
Picollo tem 37 anos
de serviços presta-
dos como oficial de
justiça. Capixaba de Cachoeiro do
Itapemirim, começou sua
trajetória profissional trabalhando
nos Palácios da Alvorada e do
Planalto, como assessor de três
presidentes da República –
Juscelino Kubitschek, Castello Branco e

Arthur da Costa e Silva. Em 1967, foi
transferido para o Recife e aqui passou
a trabalhar como oficial de justiça,
nomeado por indicação na 2ª Vara
Federal, que tinha como titular o então
juiz federal e hoje desembargador

Francisco Cavalcanti. Assim que
passou a integrar o Pleno desta Corte,
o magistrado requisitou Picollo para
seu gabinete. Na época em que
Picollo foi nomeado, não havia a
exigência de concursos públicos. Na
foto acima, Picollo com Castello

Branco e os reis da Bélgica.

Começa hoje o recesso forense,
que se estende até o dia 6 de
janeiro. Durante esse período, o
TRF/5ª funcionará de segunda a
quinta-feira das 13h às 18h. Nas
duas sextas-feiras (24 e 31) não
haverá expediente. A partir do dia 7
de janeiro, o Tribunal estará
funcionando no horário normal,
com julgamentos no Pleno e nas
Turmas. Dessa forma, o TRF/5ª se
antecipa à reforma do Judiciário.
Antes, em janeiro, o Tribunal
funcionava em regime de plantão
com julgamento dos processos
urgentes.

A presidente do TRF/5ª Margarida
Cantarelli empossou doze novos
juízes federais substitutos da 5ª
Região, ontem (15), no salão do
Pleno. O empossando Rogério
Gonçalves de Abreu representou os
seus colegas para declarar o termo
de posse, ele irá para a 7ª Vara da
Seção Judiciária da Paraíba. O
presidente da comissão do concurso,
desembargador federal Petrucio
Ferreira deu as boas-vindas aos
novos juizes e declarou: “Vocês não
podem esquecer que antes de tudo o
jurisdicionado espera de vocês justiça
e não apenas palavras rebuscadas. O
TRF está de parabéns por recebê-
los”. A sessão solene foi encerrada
depois dos agradecimentos do novo

juiz federal substituto Rogério Roberto
de Abreu, classificado em 1º lugar no
VI Concurso Público, que teve 2.990
candidatos. No seu pronunciamento,
Rogério Abreu disse que “todos nós
assumimos um compromisso com a
sociedade para honrar a nossa casa, o
TRF/5ª”.

Rogério fala
em nome dos
empossandos

Inscrito pela primeira vez em um concur-
so, o site do TRF/5ª classificou-se entre
os três finalistas na categoria “Governo”
do Prêmio Aeti. Usabilidade, design, con-
teúdo, harmonia, prestação de serviços,
adequação ao público-alvo e resultados
obtidos foram alguns dos critérios avalia-
dos. Com média diária acima de 3 mil
consultas, o site do TRF/5ª foi remodela-
do no início do ano, incorporando design
moderno e funcional. Foram disponibili-
zados novos serviços, como o acompa-
nhamento processual por e-mail, TRF5-
Push e a consulta à Jurisprudência

atualizada e
integrada à
visualização
do Inteiro
Teor dos
Acórdãos.
O juiz
federal Ivan
Lira Carvalho recebeu o certificado de
site finalista do Prêmio Aeti-2004.
Também presentes os servidores Ana
Cláudia Oliveira e Laureano Montarroyos,
webdesigner e supervisor da Seção de
Tecnologia e Internet, respectivamente.

Site do TRF recebe prêmio da Aeti


