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O desembargador federal José
Baptista de Almeida Filho preside
nesta quarta-feira, a partir das 14h,
a última sessão plenária de 2007.
Antes de iniciar os julgamentos,
desembargadores federais desta
Corte apresentarão votos de pesar
e farão homenagens ao magistrado
Petrucio Ferreira, membro
fundador do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região (TRF5),
falecido no último sábado.

Pleno realiza última sessão de 2007

O recesso forense de final de ano
começa amanhã e se estende até o
dia 6 de janeiro de 2008. Durante
esse período, o Tribunal estará
funcionando em regime de plantão
para recebimento e tramitação dos
chamados processos urgentes, a
exemplo de habeas corpus,
mandados de segurança e medidas

cautelares, que impliquem em
perecimento de direito. O novo horário
de atendimento será das 13h às 18h,
de segunda à sexta-feira (Portaria Nº
1082, de 17 de dezembro de 2007). O
retorno das atividades e do horário
normal de funcionamento desta Corte
ocorrerá no dia 7 de janeiro. O Pleno
voltará a se reunir no dia 9 de janeiro.

Servidores da Secretaria Judi-
ciária do TRF5 listaram mais
de 22 mil processos para se-
rem eliminados, que já foram
finalizados e cumpriram prazos de guarda
temporária de arquivamento. A seleção foi
feita por uma equipe de 20 servidores
que, desde agosto, vem trabalhando aos
sábados. De acordo com o diretor do
Núcleo de Feitos Penais, Avelino Souza
Júnior, os trabalhos foram concluídos no
final de semana, e a estimativa é de que
23 mil processos sejam eliminados,
gerando aproximadamente nove
toneladas de papéis. “Os processos
eliminados serão fragmentados e doados
à ONG Moradia e Cidadania para que
sejam reciclados”, informa. Os interessa-
dos em preservar o processo original
poderão requerer a documentação à
Comissão de Avaliação, no prazo de 30
dias após a publicação do edital.

TRF5 deve eliminar
23 mil processos

Recesso forense começa amanhã

Em virtude do luto oficial pela morte do
desembargador Petrucio Ferreira,
decretado pelo presidente José

Baptista de Almeida Filho (Ato nº 596),
foi cancelado o evento de encerramento
das atividades do ano nesta Corte.

Encerramento das Atividades/2007

A comissão organizadora do IX
Concurso para Juiz Federal da 5ª
Região anunciou, ontem, o resultado
provisório da segunda prova subjetiva
(sentença). A listagem dos 37 candi-
datos, que ainda serão submetidos à
prova oral e a avaliação de títulos,

pode
ser
consul-
tada
no site
do
TRF5.

Comissão anuncia
resultado provisório
do concurso para juiz

“Projeto de Doutorado é aprovado.”


