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Véspera de Carnaval: bancos e restaurante 
alteram horário de funcionamento

Inscrições abertas para seminário sobre demandas repetitivas

DG realiza primeira reunião de 2013 com as 
chefias de gabinete

“A Razoável Duração do Processo” 
chega à segunda edição

Novos computadores 
no Material 
e Patrimônio

primeira reunião deste ano 
entre a Diretoria Geral e as 

chefias de gabinete do TRF5 foi re-
alizada ontem, na sala de reuniões 
da Presidência. Entre os assuntos 
discutidos, a transição entre a atual 
mesa diretora e a que será empos-
sada no dia 3 de abril. As equipes 
já estão trabalhando e trocando 
informações para que a nova mesa 
diretora possa estar bem informada 
sobre o andamento das ações, bem 
como do que foi realizado durante 
a gestão do presidente Paulo Ro-
berto de Oliveira Lima. De acordo 
com o diretor-geral, Marcos Netto, 
está em fase de conclusão o relató-
rio de gestão, sob a orientação do 

presidente do Tribu-
nal, contendo todas 
as informações sobre 
o que foi realizado 
durante o biênio 
2011-2013.
Informes – A direto-
ria administrativa, So-
rária Caio, informou 
que o Tribunal renovou o contrato 
de telefonia móvel com a empresa 
Claro e conseguiu obter uma redu-
ção significativa das tarifas de ser-
viços, a exemplo do valor da assi-
natura, que baixou para R$ 16,50. 
Também foi informado que os 
modens da Claro, que  estão sendo 
substituídos pelos da operadora Oi, 

deverão ser devolvidos assim que 
o usuário receber o novo. Marcos 
Netto também divulgou que alguns 
procedimentos licitatórios estão 
aguardando a aprovação do orça-
mento federal. “A ginástica laboral 
e a renovação de parte da frota de 
veículos são exemplos desses pro-
cedimentos”, finalizou.

A Subsecretaria de Infraestrutura 
e Administração Predial informa 
que o restaurante Terraço Buo-
nafina não funcionará amanhã 
(8/02), véspera de Carnaval. De 
acordo com o diretor do Núcleo 
de Gestão Administrativa, Ernani 
Lucena, o serviço será interrompi-
do devido ao horário especial de 
funcionamento do TRF5 durante 
as festividades carnavalescas. O 

Centro de Estudos Judiciários 
do Conselho da Justiça Federal 
(CEJ/CJF) está com inscrições 
abertas para o seminário “De-
mandas Repetitivas na Justi-
ça Federal: Possíveis Soluções 
Processuais e Gerenciais”. Ao 

todo, estão sendo oferecidas 300 
vagas destinadas aos magistrados 
federais, aos membros do Ministé-
rio Público, da Advocacia Pública 
da União e representantes da OAB. 
O evento, promovido pelo CEJ/
CJF em parceria com o TRF1, será 

O livro “A Razoável Duração do 
Processo”, de autoria do juiz fede-
ral Frederico Augusto Leopoldino 
Koehler, chega a sua segunda edi-
ção. A obra traz as alterações pre-
vistas no Código de Processo Civil 
e no projeto do novo CPC. O livro, 
de 332 páginas, trata do princípio 
da razoável duração do processo e 
as consequências da sua inclusão 
expressa em nosso ordenamen-

to jurídico, por 
meio da Emenda 
Constitucional nº 
45/2004 (“A Re-
forma do Poder 
Judiciário”). O 
título, disponível 
para pré-venda, 
pode ser adquirido 
através do site da Editora Juspodi-
vm (www.juspodivm.com.br).

Teve início ontem a renovação do 
acervo de computadores da Sub-
secretaria de Material e Patrimô-
nio. No total, serão substituídos 
10 computadores nos setores de 
compras, almoxarifado e patrimô-
nio. Devido ao período carnavales-
co, as instalações serão finalizadas 
após o feriado.

realizado nos dias 28/o2 e 1º/
o3, das 9 às 18h, em Brasília/DF. 
As inscrições acontecem até o 
dia 26 de fevereiro. Informações 
e inscrições pelo site www.cjf.jus.
br/eventos/seminario-Deman-
das-Repetitivas.

restaurante voltará a funcionar 
normalmente na quinta-feira 
(14/02). Com relação ao funcio-
namento das unidades bancárias 
no TRF5, a Caixa Econômica Fede-
ral e o Banco do Brasil informam 
que o horário de atendimento ao 
público, amanhã, será das 9h às 
13h. Na quinta-feira, dia 14/02, o 
funcionamento volta ao horário 
normal.


