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Aniversariantes

TERÇA

D

Novo CPC recebe propostas dos  
pernambucanos

Metas 2012 e 2013 serão debatidas hoje e amanhã

JFRN debate matéria 
internacional de 
competência da JF

Dia do Médico

Edson Fernandes Santana 
Gab. Des. Vladimir Carvalho
Maria Cristina Elias Deud Salomão
Divisão da 4ª Turma
Nara Moreira Ferrário de Carvalho
Gab. Des. Geraldo Apoliano

Representantes de 90 tribunais 
brasileiros estarão reunidos, 
hoje e amanhã, em Brasília, no 
Encontro Nacional de Gestores 
de Metas do Poder Judiciário, 
que acontece com o objetivo de 
apresentar as propostas de Me-
tas para 2012 e 2013 da Justiça. 
No evento, a gestora de Metas 

do TRF5, desembargadora fe-
deral Margarida Cantarelli, será 
representada pela juíza federal 
Joana Carolina Lins Pereira, que 
irá acompanhada dos servidores 
Juliene Tenório, diretora do Núcleo 
de Planejamento (Subsecretaria de 
Desenvolvimento Institucional), e 
Geraldo Xavier, diretor da Terceira 

Turma. Durante o evento, os parti-
cipantes farão um balanço parcial 
do cumprimento das Metas 2011 
e apresentarão ao Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) sugestões 
para o biênio 2012/2013. O En-
contro, realizado pelo CNJ, ocorre 
no Conselho da Justiça Federal 
(CJF).

O projeto Quinta Jurídica, do nú-
cleo potiguar da Esmafe5, vai pro-
mover um debate sobre “Matéria 
Internacional da Competência da 
Justiça Federal”, com o desembar-
gador federal Vladimir Carvalho. O 
juiz federal Marco Bruno Miranda e 
o advogado Diogo Pignataro tam-
bém contribuem com a pauta. O 
evento será realizado no próximo 
dia 20, na Seção Judiciária do Rio 
Grande do Norte (SJRN), às 19h. 
As inscrições, gratuitas, podem ser 
feitas no site www.jfrn.jus.br.

TRF5 encaminha lâmpadas queimadas 
para descontaminação
A Subsecretaria de Infraestrutura e 
Administração Predial (SIAP) en-
caminhou mais de 2,3 mil lâmpa-
das fluorescentes queimadas para 
descaracterização e descontami-
nação. Cada lâmpada fluorescente, 
descartada sem a devida descon-
taminação, quando quebrada, 
libera cerca de 20mg de mercúrio. 
Para se ter uma ideia, com o to-

tal de lâmpadas descartadas pelo 
TRF5 mais de 2 gramas de mer-
cúrio, além de outras substâncias 
químicas tóxicas, deixaram de ser 
lançados no meio ambiente. Na 
natureza, o metal é levado pelo ar 
e pode causar graves danos am-
bientais e à saúde humana, como 
náuseas, diarreia, elevação da 
pressão arterial, entre outros.

Malote antecipa 
horário para receber 
documentos
Em virtude do horário de verão, 
que desde o último domingo 
(16/10) passou a vigorar nas regi-
ões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e 
na Bahia, a Seção de Malotes do 
TRF5 antecipou o horário de re-
cebimento dos documentos. Para 
que sejam encaminhadas no mes-
mo dia, as correspondências de-
vem ser entregues ao Malote até 
às 13h. Os servidores devem ficar 
atentos para não perderem o pra-
zo. Dúvidas podem ser dirimidas 
através dos ramais 9392 e 9393.

eputados, magistrados, ope-
radores do direito e a socie-
dade civil estiveram reuni-

dos ontem, no Pleno do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região 
- TRF5 para debater, em audiência 
pública, o novo Código de Pro-
cesso Civil, tema do Projeto de Lei 
8046/10. O presidente do TRF5, 
desembargador federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima, ao abrir 
o evento, fez questão de registrar 
a alegria em sediar a primeira, de 
um ciclo de nove, audiência pú-
blica descentralizada em torno 
do tema. “Se o novo código con-
seguir, pelo menos, dar um trata-

mento racional aos 
embargos de decla-
ração, já terá dado 
uma grande contri-
buição, pelo menos 
no que diz respeito 
ao 2º grau”, destacou, referindo-
-se ao recurso protelatório que, 
segundo ele, tem estrangulado 
vários processos, pois  pode ser 
interposto à exaustão. De acordo 
com o deputado federal Sérgio 
Barradas, relator geral da Comis-
são, o novo CPC é o primeiro có-
digo interativo do País. “O único 
precedente no mundo é a Cons-
tituição da Islândia”, assegurou. 

Do Recife, a Comissão Especial do 
CPC segue para realizar audiências 
públicas em Salvador (BA), Belo 
Horizonte (MG) e João Pessoa (PB). 
O presidente da Comissão, depu-
tado federal Fábio Trad, disse que 
até o fim do ano o relatório final 
dessas ouvidas será apresentado.

Leia mais sobre a Audiência Pública 
no Portal do TRF5: www.trf5.jus.br


