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AniversariantesTERÇA

O

Recesso forense começa 
no dia 20 de dezembro

Maria Carolina Priori Barbosa
Gabinete da Revista
Ângela Arruda Dornellas Câmara
Divisão da 2ª Turma

Despedida

Carlos Rebêlo é 
homenageado 
em Estância (SE)

Código Indígena

recesso forense 
começa no dia 
20/12 no Tribunal 

Regional Federal da 5ª 
Região –TRF5, se esten-
dendo até o dia 6 de 
janeiro de 2013. Nesse 
período, o expediente, 
tanto na área adminis-
trativa quanto judiciá-
ria, será das 13h às 18h, 
em regime de plantão, 
como preveem a Lei nº 
5.010/66; o Regimen-
to Interno do TRF5, art. 63, pará-
grafo único; a Resolução 71/09, 
do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) e a Resolução 39/09 do TRF5 
- contudo, esse horário poderá 
ser ampliado, de acordo com a 
necessidade de serviço. Durante o 
recesso, o atendimento ao públi-
co na área judiciária será apenas 
para apreciar feitos que deman-
dem medidas liminares em habeas 
corpus ou para evitar perecimento 
de direito e/ou dano irreparável 
ou de difícil reparação, em qual-
quer caso, distribuídos durante o 

referido período. No 
recesso, os prazos 
estarão suspensos 
e o atendimento ao 
público externo será 
feito, exclusivamente, 
pela Divisão da Dis-
tribuição, no térreo, 
e pela Subsecretaria 
Judiciária, localiza-
da no 8º andar do 
edifício-sede desta 
Corte. O retorno das 
atividades e o ho-

rário normal de funcionamento 
do Tribunal ocorrerão no dia 7 de 
janeiro de 2013.

Será lançado hoje, às 18h, no 
auditório do Pleno do TRF5, 
o livro “Código Indígena no 
Direito Brasileiro”, de autoria 
do desembargador federal do 
TRF3, Luiz de Lima Stefanini.

O vice-presidente do 
TRF5, desembargador 
federal Rogério Fialho, 
será um dos coordena-
dores científicos da VI 
Jornada de Direito Civil. 
O magistrado será res-
ponsável pela comissão 
de trabalho do Grupo I 
- Parte Geral. O Centro 
de Estudos Judiciários 
do Conselho da Justiça Fede-
ral (CEJ/CJF) está recebendo, até 
10/12, propostas de enunciados a 
serem discutidos no evento, que 
será realizado em março de 2013. 
A Jornada será composta por seis 
comissões de trabalho para dis-

cutir os enunciados 
selecionados pela Co-
ordenação Científica. 
Cada comissão será 
responsável pela dis-
cussão e aprovação dos 
enunciados, os quais 
serão levados à reunião 
plenária para aprova-
ção final. Além de Ro-
gério Fialho, as demais 

comissões serão coordenadas 
pelo ministro Paulo de Tarso Vieira 
Sanseverino (Superior Tribunal de 
Justiça) e pelos professores Pau-
lo Roque, Ana de Oliveira Frazão, 
Gustavo José Mendes Tepedino e 
Otavio Luiz.

O diretor do Foro da Seção Judici-
ária de Sergipe (SJSE), juiz federal 
Carlos Rebêlo Júnior, recebeu, na 
última sexta-feira, da Câmara Mu-
nicipal de Estância (SE), o título de 
Cidadão Estanciano. A cidadania 
estanciana marca o reconhecimen-
to daquela Casa Legislativa ao ma-
gistrado, devido às suas atividades 
à frente da SJSE no município de 
Estância. A homenagem, realizada 
no Plenário Filadelfo Luiz da Costa, 
foi prestigiada por diversas auto-
ridades das áreas jurídica, política 
e empresarial do local, entre eles 
o corregedor-regional do TRF5, 
desembargador federal Vladimir 
Carvalho, o prefeito da cidade, 
Ivan Leite, além de magistrados e 
servidores da Justiça Federal.

Rogério Fialho coordenará grupo de 
trabalho na Jornada de Direito Civil

Servidores do ga-
binete do desem-
bargador federal 
Francisco Barros Dias 
realizaram, na últi-
ma quarta-feira (28), 
uma despedida para a aprendiz 
Raissa Rodrigues, 17 anos. De-

pois de ficar por mais de um ano 
no TRF5, a estagiária se despediu 

porque está de mudança para 
São Paulo. “O tempo que passei 
aqui foi ótimo, aprendi bastante e 
me dediquei ainda mais no colé-
gio para melhorar minhas notas 
e não perder essa oportunida-
de”, afirma Raissa, que tomou a 
decisão de cursar Direito, após o 
período no Tribunal.


