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Tribunal Regional Federal da 
5ª Região –TRF5 divulgou, na 
última quarta-feira (29), no 

Diário Eletrônico da Justiça Fede-
ral da 5ª Região, o calendário de 
feriados e pontos facultativos de 
2014, no âmbito desta. De acordo 
com o Ato nº 0057/2014, assinado 
pelo presidente do TRF5, desem-
bargador federal Francisco Wildo, 
no primeiro semestre não haverá 
expediente no tribunal nos dias 3 
e 4 de março (Carnaval); de 16 a 
21 de abril (Semana Santa e Tira-
dentes); 1º Maio (Dia do Trabalho) 

e 24 de junho (São João). No se-
gundo semestre, não haverá expe-
diente nos dias 16 de julho (Nossa 
Senhora do Carmo); 11 de agosto 
(Criação dos Cursos Jurídicos) e 8 
de dezembro (Dia da Justiça), além 
do recesso forense compreendido 
entre 20/12/2014 a 6/01/2015. O 
Ato estabelece, ainda, ponto fa-
cultativo para os seguintes dias 
19 de junho (Corpus Christi) e 28 
de outubro (Dia do Servidor). De 
acordo com o Ato, nos dias feria-
dos e pontos facultativos, durante 
os quais não haverá expediente no 

Tribunal, funcionará o Plantão Ju-
diciário. O documento  estabelece, 
também,  que os prazos processu-
ais com vencimentos no período 
ficam prorrogados para o primeiro 
dia útil subsequente.

O restaurante O Porto, que fun-
ciona no 16º andar do edifício-
-sede do TRF5, já está em pleno 
funcionamento. Diariamente, a 
partir das 9h, o restaurante inicia 
suas atividades com serviços de 
cafeteria, com diversos tipos de 
cafés quentes e gelados, e de 
lanchonete, com sanduíches e 

sucos especiais, como sucos ver-
des, refrescantes, antioxidantes 
e desintoxicante. Em seguida, o 
restaurante serve almoço, no ho-
rário das 11h30 às 14h30, com um 
cardápio bastante variado, que vai 
dos pratos quentes aos frios, do 
sushi às opções integrais. A par-
tir das 16h, começa a ser servida 

a ceia, 
compos-
ta por 
sopas, 
tapiocas, 
cuscuz, 
entre 
outros.

A partir desta segunda-feira, 
dia 3/02, o jornal mural TRF 
Hoje volta a ser publicado 
diariamente. No mês passado, 
o número de publicações foi 
reduzido para duas edições 
semanais, visando minimizar 
gastos, já que, em função do 
Recesso do Judiciário e das 
férias, o fluxo de servidores é 
menor nesse período, o que 
impacta diretamente na produ-
ção de matérias e na quantida-
de de leitores.

Jornal Mural volta 
a circular  
diariamente

A Justiça Federal em Pernambuco 
(JFPE) informa que está cadastran-
do, através da 13ª Vara, no Recife, 
da 23ª Vara, em Garanhuns, e da 
24ª Vara, em Caruaru, entidades 
sociais interessadas em acolher 
prestadores de serviços gratui-
tos. Para efetuar o cadastro, as 
entidades devem compor a rede 
de segurança pública, educação, 
saúde, assistência à ressocialização 
de apenados, assistência às vítimas 
de crimes e prevenção de crimi-
nalidade. Em todas as subseções 
o cadastramento será realizado de 
segunda à sexta, das 9h às 18h. Os 
interessados em participar podem 
buscar mais informações através 
do site www.jfpe.jus.br.

A Escola Nacional de Administração 
Pública, em parceria com o Conse-
lho da Justiça Federal, oferece va-
gas para cursos gratuitos realizados 
a distância. Entre as capacitações 
oferecidas estão: Gestão Estratégi-
ca de Pessoas e Planos de Carreira, 
Ética & Serviço Público e Legislação 
Aplicada à Gestão de Pessoas. Ma-
gistrados e servidores do CJF e da 
Justiça Federal podem se inscrever 
através do site www.enap.gov.br.


