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Roberta Mariz e 
Thais Câmara  

Doação de sangue
O presidente do TRF5, Manoel 

Erhardt, solicita a doação de sangue 
para Jomanita Lopes de Oliveira. 

Possíveis doadores devem se dirigir 
à Unidade de Sangue da Unimed, 
na Rua Lins Pétit, próximo à Pra-

ça Chora Menino, na Ilha do Leite 
(Recife-PE).  
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JFAL inicia digitalização de processos físicos e inclusão no PJe

de Agosto

QUARTA

TRF5 convoca quatro juízes federais para 
auxiliar nos julgamentos das Turmas

Tribunal Regio-
nal Federal da 

5ª Região – TRF5 
publicou o Ato Nº 
436/2017, convo-
cando os juízes 
federais André Luis 
Maia Tobias Granja 
(Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas), 
Carlos Wagner Dias 
Ferreira (Seção Judi-
ciária do Estado do 
Rio Grande do Nor-
te), Frederico Wild-
son da Silva Dantas 
(Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas) e  Ivan Lira 
de Carvalho (Seção Judiciária do 

Descontos no DryJet 

Aniversariantes

A 3ª Vara da Justiça Federal em 
Alagoas (JFAL) iniciou, segunda 
(21), a digitalização de processos 
físicos em tramitação e a inclu-
são no sistema Processo Judicial 
Eletrônico – PJE. O procedimento 
atende à Resolução nº 13, de 12 

Estado do Rio Grande do Norte) 
para o exercício de funções de 

Arthur Pinheiro Pedrosa  
Gab. Des. Fed. Rogério Fialho Moreira
Iaponã Fernandez Cortez
Gab. Des. Fed. Rogério Fialho Moreira
Louise Caroline Floro de Oliveira Barbosa
Gab. Des. Fed. Edílson Nobre Júnior
Gilmar Martins 
Gab. Des. Fed. Alexandre de Luna Freire

Gestão de Frota

de julho de 2017, do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região -TRF5, 
e à Portaria nº 1020/2017, da di-
reção do Foro da Justiça Federal  
em Alagoas. A Portaria autoriza as 
varas mistas localizadas na sede 
a iniciarem os procedimentos de 

digitalização, com uma média 
semanal de cinco processos por 
vara. Posteriormente, o processo 
de trabalho será expandido para 
as subseções do interior do Estado 
de Alagoas. (Com informações da 
ASCOM/JFAL)

auxílio no julga-
mento de feitos de 
competência das 
Turmas do Tribunal, 
no período de 4/09 
a 19/12/2017. Os 
Magistrados con-
vocados atuarão 
desvinculados de 
qualquer Gabinete, 
podendo acumular 
processos de Tur-
mas diversas, man-
tida a competência 
do respectivo Órgão 
Julgador, de acor-
do com o art. 2º da 

Resolução nº 17/2017- Plenário/
TRF5. 

Comemoração – O  presidente do TRF5, desembargador federal Manoel 
Erhardt comemorou, ontem (22), dez anos como desembargador federal 
nesta Corte.  O magistrado foi homenageado por sua equipe.

Teve início ontem (22), na Escola 
de Magistratura Federal, o curso 
Gestão Profissional de Frota: Mais 
Eficiência e Economia, destinado 
a servidores da Subsecretaria de 
Apoio Especial (SAE) e das seções 
judiciárias. A iniciativa visa a  apri-
morar os conhecimentos técnicos 
para o dimensionamento de uma 
frota, desenvolvimento de meios 
de controle de abastecimentos e 
ferramentas que auxiliem no con-
trole da manutenção dos veíulos. 
O evento conta com palestras do 
engenheiro Armando Bulgari Filho.

Foto: ASCoM/JFAL

O TRF5 fechou parceira com o Lava 
Jato DryJet, especializado em la-
vagem ecológica de veículos. Até 
o fim deste mês, o desconto é de 
20% nos serviços, incluindo as lava-
gens com ceras especiais, e de 10% 
para a lavagem DryJet. Os preços 
variam de acordo com o tamanho 
do carro e com os serviços. Os des-
contos são válidos apenas para a 
unidade da Ferreira Costa do Par-
namirim. Mais informações no site 
http://www.dryjet.com.br.


