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Meio Ambiente
Um ar condicionado sujo repre-

senta 158 quilos de gás carbônico 
a mais na atmosfera por ano.

Ciclo de Palestras sobre o Novo CPC

CNJ emite parecer favorável à ampliação de 
Tribunais Regionais Federais

de Maio6
QUARTA Visita de Alunos

SulAmerica: novo  
ramal

Quinta JurídicaO

Juiz Federal Francisco 
Eduardo Guimarães Farias 

 SJRN

Rachel Pacheco Hopper Guimarães Bertino
Seção de Editoração Eletrônica
Paula Wivianne Quirino dos Santos
Seção de Arquivo e Documentação
Cleide Bezerra Vieira
NDRH

Aniversariantes

Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ) aprovou, por una-

nimidade, parecer favorável ao 
anteprojeto de lei elaborado pelo 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
para a criação de novos cargos nos 
Tribunais Regionais Federais (TRFs). 
De acordo com o documento, será 
acrescentado à estrutura do qua-
dro de pessoal da Justiça Federal: 
82 cargos de juiz; 1.594 cargos 
efetivos, entre analistas e técnicos 
judiciários; 283 cargos em comis-
são e 527 funções comissionadas.
TRF5 - Na proposta apresentada, 
o Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 ganhará em seu 

âmbito 285 cargos e funções e 
passará a ser composto por 23 
desembargadores.  Segundo o 
CNJ, o TRF5 possui um fluxo pro-
cessual controlado e é bem admi-
nistrado, porém apresenta sinais 
de exaustão pela pressão no 
aumento das varas federais. Na 
proposta apresentada, o Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região – 
TRF5 terá um incremento de oito 
magistrados; 178 cargos efetivos, 
entre analistas e técnicos judiciá-
rios; 35 cargos em comissão e 64 
funções comissionadas. O ante-
projeto segue para apreciação do 
Congresso Nacional.

O juiz federal auxiliar da Presi-
dência do TRF5, Leonardo Resen-
de, participará do II Ciclo de Pa-
lestras sobre o Novo Código de 
Processo Civil (CPC), promovido 
pela Escola Superior da Magistra-
tura do Ceará (Esmec), como um 
dos coordenadores do encontro. 
O evento será realizado em par-
ceria com a Justiça Federal no 

Ceará (JFCE) e a Escola Superior 
do Ministério Público (ESMP), na 
próxima sexta-feira (8/05), às 14h, 
na Assembleia Legislativa do Ceará. 
O ministro Luiz Alberto Gurgel de 
Faria também participará do even-
to, palestrando sobre “Os recursos 
repetitivos no STJ e o Novo CPC”. 
Assuntos como o advogado e o 
Novo CPC, tutela de emergência e 

a cognição dos fatos e princípio 
da primazia do julgamento do 
mérito também estão na pau-
ta. As inscrições são gratuitas e 
podem ser feitas no site da Es-
cola Superior do Ministério Pú-
blico (ESMP): www.mpce.mp.br/
esmp, clicando na área “cursos e 
eventos”. Mais Informações: (85) 
3492.9100 ou (85) 3216.1604

Alunos do 7ª período do curso de Direito da Unicap visitaram, na 
semana passada, as instalações do TRF5. Acompanhados pelo pro-
fessor Marcos Netto, também assessor especial do gabinete do 
desembargador federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, os alunos 
assistiram ao vídeo institucional “A Casa do Direito” e à sessão do 
Pleno, conheceram a Presidência, o Memorial e o heliponto.

Mirella Menezes, responsável pelo 
atendimento do SulAmérica, tro-
cou de ramal. Para resolver ques-
tões relacionadas ao plano, os 
servidores deverão ligar para: (81) 
3425.9948.

O desembargador federal eméri-
to Francisco Barros Dias recebeu 
homenagem na edição de abril da 
Quinta Jurídica, realizada na última 
quinta-feira (30/04), no auditório 
da Justiça Federal do Rio Grande 
do Norte (JFRN). O magistrado, 
que se aposentou do TRF5 no dia 
20 de abril, compareceu ao evento 
também como palestrante. O tema 
da edição foi “Cooperação Jurídica 
e o Novo Código de Processo Ci-
vil”. A homenagem foi entregue a 
Barros Dias pelo juiz federal Walter 
Nunes da Silva Júnior. 


