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Aniversariantes

TERÇA

Maria das Graças Cruz Ribeiro 
Gab Des Edílson Pereira Nobre Júnior
Pedro Henrique Rocha Paiva
Gab. Des. Paulo Gadelha

José Maria Lucena

Reunião discute conciliação habitacional

Cópia do IR deve ser 
entregue até dia 15 

Inaugurada hoje a 31ª Vara 
Federal, em Caruaru 

Dia da Cavalaria
Dia do Campo

Polícia Federal sugere acordo 
para proteção aos juízes federais
O Ministério da Justiça afirmou que a ques-
tão da segurança dos juízes federais de 
varas criminais deve ser tratada diretamente 
com a Polícia Federal. Para suprir a neces-
sidade de proteção aos juízes, a PF está em 
conversas com a Justiça Federal para fazer 
um acordo de coopera-
ção para treinar inspetores 
e agentes de segurança 
concursados dos tribunais. 
Segundo a Associação dos 
Juízes Federais (Ajufe), 40 
dos cerca de 300 juízes 
federais de varas criminais 
do País estão sob ameaça 

do crime organizado. O presidente da Aju-
fe, Gabriel Wedy, defende a criação de uma 
polícia judiciária dedicada exclusivamente à 
proteção dos magistrados, pois considera 
que o trabalho oferecido pela Polícia Fede-
ral é insuficiente. 

Será realizada hoje uma reunião do Gabi-
nete de Conciliação, cuja pauta é o Termo 
de Acordo de Cooperação Técnica firmado 
durante a posse da atual mesa diretora 
deste Tribunal para promover mutirões de 
conciliação, com vistas a solucionar pro-
cessos do Sistema Financeiro de Habitação 
(SFH). Participam da reunião o vice-pre-
sidente do TRF5 e o corregedor-regional, 
desembargadores federais Rogério Fialho 

e Vladimir Souza Carvalho, respectiva-
mente, a juíza federal do Distrito Fede-
ral, Gilda Seixas, representando o CNJ, 
diretores de foro dos seis estados que 
compõem a 5ª Região, juízes designados 
para os Núcleos de Conciliação, repre-
sentantes da Caixa Econômica Federal e 
da Empresa Gestora de Ativos (ENGEA). A 
reunião acontece na sala do Conselho de 
Administração, a partir das 9h.

A Seção de Cadastro e Registro do 
TRF5 informa que todos os servidores 
efetivos ou requisitados devem entre-
gar, até o dia 15, uma cópia da Decla-
ração do Imposto de Renda – Pessoa 
Física deste ano. O procedimento é 
normatizado pela Ordem de Serviço 
nº 05, de 5/05/1994, Mais informa-
ções: ramal 9334. 

A 31ª Vara Federal de Pernambuco, no mu-
nicípio de Caruaru, será inaugurada hoje, às 
17h, cuja titular será a juíza federal Carolina 
Souza Malta. O presidente TRF5, desem-
bargador federal Paulo Roberto de Oliveira 
Lima, e a diretora do Foro da Seção Judi-
ciária de Pernambuco, Joana Carolina Lins 
Pereira, estarão presentes na solenidade. A 
cidade possui cerca de 290 mil habitantes e 
a criação dessa vara ajudará nas demandas 
processuais locais, que já conta com duas 
varas federais, a 16ª e a 24ª.

“Estou aqui há quase 22 anos, tenho uma 
vida aqui dentro”. A afirmação reflete o 
prazer com que o servidor Otávio Car-
doso Júnior, 51, fala do TRF5. Funcioná-
rio do Tribunal desde a sua fundação, 
em 1989, há cinco anos ele faz parte da 
Seção de Atendimento da Informática. 
Natural do Rio Grande do Norte, Otávio 
tem como time do coração o ABC de 
Natal. Não à toa, é o zagueiro do time 
de futebol que reúne seus amigos, mas 
o tempo livre do servidor, que se assume 
como caseiro, é dedicado à família.
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Desembargador do 
TRF5 integra banca 
examinadora da USP
O desembargador federal Francis-
co de Queiroz Cavalcanti integra a 
banca examinadora do concurso à 
Livre-docência do departamento 
de Direito Econômico, Financeiro e 
Tributário da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo (USP). O ma-
gistrado é um dos cinco professores con-
vidados para compor a Banca que estará 
reunida de hoje até a quinta-feira (12). Dou-
tor em Direito pela Universidade de Lisboa, 
Francisco Queiroz Cavalcanti é professor titu-
lar da Universidade Federal de Pernambuco.


