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SEXTA

A
Ministro Castro Meira é homenageado no TRF5

+ Leia mais: www.trf5.jus.br

TRF5 sedia Fórum de corregedores da JF Mutirão

Aniversariantes
Arthur Pinheiro Pedrosa
Gab. Desa. Fed. Margarida Cantarelli
Louise Caroline Floro de Oliveira Barbosa
Gab. Des. Fed. Edílson Nobre Júnior
Iaponã Fernandez Cortez
Gab. Des. Fed. Rogério Fialho Moreira
Thalya Taysa Ferreira de Souza
Gab. Des. Federal Marcelo Navarro
Cleber Felipe Monteiro da Silva
Subsecretaria de Recursos

Sábado (24)
Gilvan Santos de Almeida
Subsecretaria de Material e Patrimônio
Thaís Moutelik Aguiar de Azevedo
Gab. Des. Fed. Manoel Erhardt
Edi Cavalcante Júnior
LEON SOUSA

Domingo (25)
Emanuel Rosa do Monte
Divisão de Protocolo e Distribuição
Ubiratan Guanais Castelo Branco Júnior
Gab. Des. Fed. Marcelo Navarro
Marianne Galvão Marangon
Divisão de Protocolo e Distribuição
Bruno Alencar Campelo de Melo
Gab. Des. Federal Edílson Nobre Júnior

Censo do Judiciário

abertura do Seminário 
Direito Público, promo-

vido ontem pelo Tribunal 
Regional Federal – TRF5, 
através da Escola de Magis-
tratura Federal da 5ª Região 
(Esmafe5), foi oficializada 
com as palavras do presi-
dente em exercício do TRF5, 
desembargador federal Edil-
son Nobre, que agradeceu 
a presença das autoridades 
e elogiou a iniciativa da Esmafe, 
prontamente acolhida pelo presi-
dente do Tribunal, Francisco Wildo. 
O evento contou com palestras dos 
ministros Arnaldo Esteves, do Su-

perior Tribunal de Justiça (STJ), João 
Otávio de Noronha, corregedor-
-geral da Justiça Federal, e Fran-
cisco Falcão, corregedor nacional 
de Justiça, e dos desembargadores 

federais Marcelo Navarro e 
Paulo Roberto de Oliveira Lima, 
ambos do TRF5. Para presidir 
cada mesa temática foram con-
vidados os ministros Humberto 
Martins, Napoleão Maia, Sebas-
tião Reis Júnior, todos do STJ, e 
o corregedor do TRF5, desem-
bargador federal Francisco Bar-
ros Dias. Todos os palestrantes 
e presidentes de mesa fizeram 
questão de ressaltar as qualida-

des do homenageado, enfatizando 
a capacidade intelectual de Castro 
Meira, o senso de justiça e sensibi-
lidade. O Seminário foi encerrado 
com a palestra do ministro Fran-

cisco Falcão, intitulada “O Ministro 
Castro Meira e sua passagem pelo 
STJ”. Para o ministro, “Castro Meira 
distribui Justiça sem os excessos 
da mediocridade. Fez o bem sem 
alardes”. Emocionado, o ministro 
Castro Meira agradeceu a homena-
gem: “agradeço a todos vocês, que 
me transmitiram essa onda de sen-
timentos positivos, que certamente 
vão ficar para sempre. Para mim é 
um momento muito grato, porque 
eu me despeço do Judiciário. Estou 
muito honrado com essas home-
nagens, que levarei para o resto da 
minha vida, que espero que seja 
longa, ainda”.

O TRF5 sedia hoje, a partir das 
14h30, o Fórum Permanente de 
Corregedores da Justiça Fede-
ral. A reunião será presidida pelo 
corregedor-geral da Justiça Fede-
ral, ministro Arnaldo Esteves Lima, 
e reunirá os cinco corregedores 
dos Tribunais Regionais Federais. 
Entre os assuntos da pauta do 
corregedor-geral, uma consulta 
sobre a viabilidade de se outorgar 

às turmas recursais competência 
para expedir alvarás para cumpri-
mento de acordos homologados 
na instância recursal. De acordo 
com o corregedor-regional do 
TRF5, desembargador federal 
Francisco Barros Dias, a pauta é 
aberta e pode incluir demandas 
dos corregedores regionais. O 
encontro será realizado na sala de 
reuniões do 15º andar do TRF5.

A Subse-
cretaria de 
Recursos 
Extraordiná-
rios, Especiais 
e Ordinários 
– SREEO do 
TRF5 con-
tabilizou o 
resultado positivo de 640 minutas 
de exame de admissibilidade de 
recursos especial e extraordinário 

O presidente do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), ministro 
Joaquim Barbosa, lança segunda-
-feira (26/08), às 14h30, o Censo 
do Poder Judiciário. O questio-
nário já estará disponível para 
preenchimento no site do CNJ 
na primeira hora do dia 26. O 
objetivo da pesquisa é traçar um 

perfil dos que atuam na Justiça 
brasileira. Não participarão do 
censo servidores do Judiciário 
cedidos a órgãos do Poder Exe-
cutivo e Legislativo, estagiários 
e profissionais terceirizados. Os 
servidores requisitados de outros 
Poderes para o Judiciário pode-
rão participar.

no mutirão realizado no último sá-
bado (17). Amanhã (24), a SREEO 
realiza mais um mutirão.
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