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Declaração Universal
dos Direitos Humanos

O recesso forense no TRF5 começa no
próximo dia 20 e se estende até o dia 6
de janeiro de 2007, de acordo com o Ato
nº 658/2006 assinado pelo presidente
Francisco Cavalcanti. Durante esse
período, as Secretarias das Turmas e o
Pleno do Tribunal estarão funcionando
em regime de plantão no atendimento às
partes e procuradores para recebimento
e tramitação dos chamados processos
urgentes. A decisão refere-se às
medidas que impliquem em perecimento

Tribunal atende medidas
urgentes durante recesso

de direito ou dano
irreparável, a
exemplo de habeas
corpus, mandados
de segurança e
medidas cautelares
distribuídos no período. O horário de
expediente no recesso será das 13h às
18h, de segunda à quinta-feira, e das 8h
às 13h, na sexta-feira. O horário normal
de funcionamento desta Corte ocorrerá a
partir do dia 8 de janeiro.

O Coordenador-geral dos Juizados
Especiais Federais (JEFs) da 5ª
Região, desembargador federal
Marcelo Navarro, foi recebido em
São Paulo pelo presidente da Re-
de Record, Alexandre Raposo, e
pelo superintendente-geral da
Rede Mulher, João Batista Rodri-
gues. Na Record, o magistrado
falou ao telejornal 24 Horas
sobre a premiação do Innovare.
Já no programa Economia &
Negócios, da Rede Mulher, apresentado
por Fátima Turci, o entrevistado falou
sobre o papel dos JEFs.

Marcelo Navarro é
entrevistado em
São Paulo

No período de recesso, os estagiários
de nível superior desta Corte estarão
dispensados do expediente. Além disso,
os universitários terão direito ao
afastamento por 10 dias, no mês de
janeiro, e seus supervisores deverão
comunicar ao CDRH/Setor de
Acompanhamento de Estágios de Nível
Superior. A determinação está contida no
Ato nº 657, assinado pelo presidente do
TRF5, desembargador federal Francisco
Cavalcanti. Informações: 9706.

Estagiário será
dispensado no recesso

O Seminário Resgate da Memória da
Justiça Federal acontece hoje e amanhã,
no Centro Cultural da JF, no Rio de Janei-
ro. O evento é promovido pelo Conselho
da Justiça Federal, em comemoração
pelos 40 anos da edição da Lei nº 5.010/
1966, que reordenou a jurisdição de
primeiro grau da Justiça Federal.
Especialistas, historiadores, servidores e
juízes farão um balanço dos 40 anos de
sua trajetória e de sua influência na
construção da sociedade brasileira.

Seminário contará
História da Justiça

Para anunciar basta ligar
9018, 9019 ou 9005

Classificados

Vendo um monitor LCD HP 17
polegadas (novo) e 01 Webcam
Logitech c/microfone embutido.
Tratar com Flávia F. 9978-7868

Notebook HP Intel Celeron
512mb HD 60giga DVD/CDRW e

Windows XP. Tratar: Gleicy
(ramal 9305)

Vende-se jogo de sofá, 2 e 3
lugares, bom estado. Informações,

ramal 9192

Vendo monitor LCD HP 17" e
roteador D-Link 802.11g/2.4 GHZ

Wireless (sem fio). Tratar com
Flávia: 9978.7868

Com 63,61%, o Brasil ficou em 6º
lugar entre os países da América que
melhor garantem aos cidadãos acesso
a informações judiciais pela internet.
Fonte: www.stj.gov.br


