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presidente do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região-
-TRF5, desembargador fe-

deral Francisco Wildo, assinou, 
ontem (5/02), o Ato nº 0073, que 
define o expediente do TRF5 du-
rante o período carnavalesco. De 
acordo com o documento, na 
sexta-feira, 28/02, o horário de 
trabalho será das 8h às 12h, em 
função da abertura oficial do Car-
naval do Recife, que acontece nas 
imediações do Tribunal. No dia 
5/03 (quarta-feira de Cinzas), o 
expediente será suspenso no TRF5 
e nas seções judiciárias vinculadas. 
O Ato considera a necessidade de 
compatibilizar o expediente na 

Justiça Federal de 1º e 2º graus 
com os festejos de Momo. O do-
cumento prevê, ainda, que a al-
teração no horário não se aplica 
aos servidores que trabalham em 
regime de plantão e, também, que 
o expediente nos gabinetes ficará 
a critério de cada um dos desem-
bargadores. O Ato estabelece que 
os prazos processuais, com venci-
mentos no período, ficam prorro-
gados para o dia 6 de março.

Nos dias 8 e 9 (sábado e domin-
go), Recife sediará, pela primeira 
vez, o evento Virada Esportiva. Das 
16h do sábado às 16h do domin-
go, a Prefeitura do Recife disponi-
bilizará quatro polos centrais, 19 
academias da cidade, entre outros 
locais para a prática de mais de 
100 modalidades esportivas e de 
lazer. Os locais que receberão as 
atividades da Virada Esportiva são: 
Recife Antigo, praia do Pina e os 
parques Dona Lindu e da Jaqueira 
(polos centrais). No bairro de Casa 

Amarela, o 
evento será 
realizado 
na Praça do 
Trabalho, no 
Campo do 
Corinthians 
(Nova Des-
coberta)  e 
no Morro da 
Conceição. Todas as atividades são 
gratuitas e não é necessária ins-
crição prévia. Outras informações: 
www.viradaesportivarecife.com.br.

O Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ) disponibilizou, em seu 
portal, três guias rápidos sobre o 
Processo Judicial Eletrônico (PJe). 
Desenvolvido pelo CNJ, em par-
ceria com os tribunais e a Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB), 
os guias objetivam explicar, de 
forma simples e rápida, o uso 
correto do PJe. O guia possui três 
versões: uma para advogados; 
outra para tribunais, varas e pro-
motorias; e uma terceira para as 
partes envolvidas nos processos. 
Os interessados em consultar os 
guias devem acessar o banner do 
PJe disponível no portal do CNJ 
(www.cnj.jus.br).

A Comissão de Inventário de Bens 
Físicos e Bens de Consumo do 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região-TRF5 está finalizando o 
inventário anual da Corte. A Co-
missão, instituída pela Portaria 
1012/2013, assinada pelo presi-
dente do TRF5, desembargador 
federal Francisco Wildo, tem o ob-

jetivo de proceder ao inventário 
anual do patrimônio e do almo-
xarifado do ano de 2013, fazer a 
avaliação do estado dos bens in-
ventariados e o registro dos bens 
não tombados. A Portaria deter-
minava o prazo de 31/12/2013 
para a conclusão dos trabalhos. 
Contudo, diante das dificuldades 

A Justiça Federal 
no Ceará promo-
verá, no período 
de 17 a 21/02, 
inspeção de to-
dos os serviços 
prestados pelas 
varas federais e 
turmas recursais 
do Estado. Na 
ocasião, apenas a Vara de So-
bral, inaugurada em novembro 
do ano passado, não receberá 
a inspeção. Durante o período, 
serão suspensos o expediente 

enfrentadas pelos membros da 
Comissão, o prazo foi prorrogado 
para o dia 28/02. A presidente da 
Comissão, Rosilene Diniz, destaca 
que, para o cumprimento do pra-
zo de entrega do relatório final, 
é importante a participação dos 
setores. “Solicitamos a colaboração 
de todos, no sentido de agilizarem 

o encaminhamento dos relatórios 
de levantamento dos bens patri-
moniais”.

normal, os pra-
zos processuais 
e o expediente 
destinado às 
partes - exce-
to para apre-
sentação de 
recursos, recla-
mações ou nas 
hipóteses de 

pedidos, ações, procedimentos 
e medidas destinadas a evi-
tar perecimento de direitos ou 
assegurar a liberdade de infor-
mação.


