
Jornal Mural Diário Produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Christine Matos, Wolney Mororó, Suzan Vitorino e Tayza Lima 
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528 

Junho15
Edição nº 1719

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

Fotos:  Juliana Galvão e Marcos Costa

Aniversariantes

QUARTA

O

Michele Maria dos Santos
Soservi/Protocolo
Fábio Lima M. de Oliveira Júnior
INFOX/Informática
Maria do Rosário Holanda Cabral
Gab. Des. Manoel Erhardt
Fábio Lopes Leite
Material e Patrimônio

  presidente do Tri-
bunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, 

desembargador federal 
Paulo Roberto de Oliveira 
Lima, participou, no últi-
mo dia 13, da sessão do 
Colegiado do Conselho da 
Justiça Federal (CJF), em 
Brasília, composto pelos 
presidentes dos TRFs do 
País, ministros Ari Pargendler, presidente do 
CJF e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
Felix Fischer, vice-presidente do CJF, Francis-
co Falcão, corregedor geral, João Noronha 
e pela ministra Laurita Vaz. Atualmente, o 
CJF está apreciando o projeto de aumento 
do número de desembargadores federais 
em todo País, pauta que será discutida no 
próximo dia 27, última reunião do Colegia-
do neste semestre. No que diz respeito ao 
Tribunal da 5ª Região, a proposta que está 
sendo avaliada é a da criação progressiva 
de mais nove cargos: três em 2012, três em 
2013 e três em 2014, ou seja, uma Turma 
por ano. De acordo com o Presidente do 
TRF5, a discussão também se estenderá à 
criação de cargos nos novos gabinetes, na 
perspectiva de que suas estruturas sejam 
unificadas, com a mesma dotação de re-

Presidente do TRF5 participa 
da sessão do Colegiado do CJF

cursos humanos e infraestrutura. 
Com esse aumento, o presidente 
do TRF5 prevê uma maior cele-
ridade na prestação de serviços 
jurisdicionais na 5ª Região. O 
projeto ainda será validado pelo 
CJF. Em seguida, submetido ao 
STJ e ao Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), para só então ser 
encaminhado para aprovação do 
Congresso Nacional.

Teve início ontem 
(13) e segue até a 
próxima quinta-feira 
(16), na Esmafe5, o 
1º módulo do curso 
“A Gestão de Con-
tratos Administra-
tivos: associando a 
teoria à prática em 
busca de eficiência”, uma iniciativa do TRF5, 
através da Diretoria Geral e da Secretaria 
Administrativa. A ação é voltada especi-
ficamente para o Tribunal e sua estrutura 
e tem o objetivo de capacitar os gestores 
de contratos, na perspectiva de aumentar 

Tribunal promove curso para gestores de contratos
a eficiência no ge-
renciamento e na 
fiscalização. O curso 
é ministrado pelos 
servidores Célio Mar-
ques (em pé na foto) 
e Stetison Ribeiro 
e ontem recebeu 
o diretor-geral do 

TRF5, Marcos Netto. “Somos parte de uma 
grande equipe. Com esta empreitada de 
capacitação, ganha a administração”, avaliou 
o diretor. No segundo módulo, previsto para 
27 a 30/06, os participantes vão colocar em 
prática tudo o que estão aprendendo agora.

O Núcleo Alagoas da Escola de Ma-
gistratura Federal da 5ª Região, como 
forma de estimular a reflexão sobre a 
missão do Poder Judiciário Federal no 
País, instituiu a VI Edição do Concurso 
de Monografias, que este ano home-
nageia o desembargador federal Luiz 
Alberto Gurgel de Faria. As inscrições 
estão abertas e seguem até o dia 15 de julho 
de 2011, na Seção de Treinamento e Desen-
volvimento, na sede da Justiça Federal em 
Alagoas (Av. Menino Marcelo, s/n, Serraria, 
Maceió/AL). Mais informações: www.jfal.jus.br.

JFAL abre Concurso 
de Monografias

Nada menos que 541 bens, em sua 
maioria roupas e confecções, lo-

calizados em Caruaru, estão disponíveis 
para aquisição, via internet, por qualquer 
pessoa interessada, em qualquer parte 
do Brasil. Trata-se do Empório Judicial, 
projeto pioneiro no País que possibilita 
a venda direta de bens oriundos de ex-
propriação em processos judiciais, via 
internet. Lançado pela 10ª Vara Federal 
campinense em meados de 2009, a ini-
ciativa já foi adotada pela 5ª Vara Federal 
de João Pessoa e agora recebe a 16ª Vara 
de Caruaru como parceira, que deverá, 
em breve, oferecer novos bens para ven-
da através do meio eletrônico. O Empório 
Judicial já também já tem à venda bens 
oriundos de feitos que tramitam na 24ª 
Vara Federal, em Caruaru. Para comprá-
-los, basta acessar o endereço www.jfpb.
jus.br e ir em “Empório Judicial”. Maiores 
informações podem ser obtidas através 
do telefone (83) 2101-9102, ou na pró-
pria página eletrônica do Empório Ju-
dicial: http://web.jfpb.jus.br/leilaoJFPB/
emp/emporio.asp.

Empório Judicial: 
Campina Grande e 
Caruaru celebram 
parceria

Dia Mundial de Combate 
à Violência Contra a 
Pessoa Idosa


