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A analista do Tribunal Regional do 
Trabalho da 2ª Região, em São Paulo 

(capital), Liliam Taguchi, deseja permu-
tar para Recife ou Jaboatão dos Gua-

rarapes. Interessados devem entrar em 
contato pelo: (11) 98791- 9193.
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TRF5 apoia o
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Feriado de Corpus Christi 

de Maio

QUARTA

Seminário resgata 50 anos do
restabelecimento da Justiça Federal

Aniversariantes

Juíza Federal 
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Subsecretaria de Plenário
Arapuam Gomes da Silva
Subsecretaria de Apoio Especial
João Bosco Fonseca Coelho
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Centro de Estu-
dos Judiciários 

do Conselho da Justiça 
Federal (CEJ/CJF) rea-
liza, no próximo dia 31 
de maio, em Brasília, o 
seminário “Resgate da 
Memória da Justiça Fe-
deral - 50 Anos da Lei 
5.010/1966”. A citada 
norma, após a implan-
tação do Estado Novo e 
a extinção da Justiça Federal por 
Getúlio Vargas, em 1937, ficou 
conhecida como Lei Orgânica da 
Justiça Federal, em vigor até os 
dias atuais, apenas com algumas 
alterações. O evento será com-

posto por conferências e painéis 
que relatam aspectos da história 
da Justiça Federal desde o início 
até a criação dos Juizados Espe-
ciais Federais. Entre os debates, 
um sobre a criação dos Tribunais 

O Tribunal Regional federal da 5ª 
Região - TRF5 e as suas seções 
judiciárias vinculadas (Pernambu-
co, Paraíba, Rio Grande do Norte, 
Ceará, Alagoas e Sergipe) irão sus-
pender seus atendimentos ama-
nhã (26), dia de Corpus Christi, 

considerado ponto facultativo. De 
acordo com o Ato nº 0030/2016, 
assinado pelo presidente do TRF5, 
desembargador federal Rogério 
Fialho Moreira, nesse dia funcio-
nará o Plantão Judiciário. Os pra-
zos processuais com vencimentos 

nesta data ficarão automaticamen-
te prorrogados para sexta-feira 
(27/05), quando o TRF5 e as se-
ções judiciárias funcionarão nor-
malmente. O calendário de feria-
dos está disponível, para consulta, 
no site do TRF5, no link “Feriados”.

Visita de cortesia - Ge-
rentes da Caixa Econô-
mica Federal fizeram 
visita de cortesia, na 
tarde de ontem (24), ao 
presidente do Tribunal 
Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5, desem-
bargador federal Rogé-
rio Fialho Moreira. Na 
foto, com o gerente do 
posto de atendimento 
bancário do TRF5, Diogo 
Cabral; o gerente regional de negó-
cios, João Carlos Sá Leitão de Freitas; 

A campanha Maio Amarelo quer 
chamar a atenção da sociedade 
para o alto índice de mortes e 
feridos no trânsito. Neste ano, os 
temas abordados são a velocidade 
e a necessidade de uso do cin-
to de segurança, em especial no 
banco traseiro. O movimento já 
conta com a adesão de mais de 18 
países, dos cinco continentes. No 
Brasil, entre as 10 maiores cidades 
do país, Recife é a que tem o maior 
índice de mortos em acidentes de 
trânsito, seguida por Fortaleza.

e o gerente do setor jurídico em 
Pernambuco, Ricardo Siqueira.

Regionais Federais, 
presidido pelo minis-
tro do Superior Tribu-
nal de Justiça, Mauro 
Campbell. O evento 
é gratuito e voltado 
para magistrados, 
servidores do Poder 
Judiciário, membros 
do Ministério Públi-
co, da Advocacia e 
estudantes.  A coor-

denação científica do encontro 
está a cargo do corregedor-geral 
da Justiça Federal, ministro Og 
Fernandes, e as inscrições podem 
ser realizadas pelo portal do CJF: 
www.cjf.jus.br.


