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SEGUNDA

Aniversariantes
Ministro
Fernando Gonçalves
STJ

Ministro
Nilson Vital Naves

STJ

Paulo Henrique Luna da Silva
Recursos
Inocência Maria da C. Brito Viana
Gab. Des. Paulo Roberto
Janduí José de Souza
Orçamento e Finanças
Roseane de Souza Lira
Gab. Des. José Baptista
Maria Kátia Teixeira Vieira de Melo
Licitações
Edvaldo Lins dos Santos
Gab Des Ubaldo Cavalcante
Heron Ribeiro de Oliveira
Apoio Especial

Última Hora!
Os estagiários do TRF5 devem fazer crachá até
amanhã. O NDRH informa que os retardatários devem
procurar a equipe responsável pela confecção do
crachá, no horário das 14h às 17:30h, 1º andar do
edifício sede do TRF5. Informações: 9835.

A manhã da sexta-feira
foi dedicada ao tema “O
Juiz e os serviços
essenciais à Justiça”,
abordado em mesa
redonda que fez parte do
Módulo V. Os
procuradores Marco
Antônio da Silva Costa (Procuradoria da
República), Daniela Pessoa Guerra

(INSS) e Tereza Cristina
Tarragô (Fazenda
Nacional) debateram
com os novos juízes
sobre as principais
dificuldades
encontradas nas
Procuradorias e falaram

sobre projetos futuros de suas
respectivas áreas.

Procuradores debatem serviços essenciais

Integrantes do Comitê Gestor
das Tabelas Processuais da
Justiça Federal (COGETAB)
estiveram reunidos, semana
passada, no auditório da
Esmafe5 para discutir a pro-
posta de uniformização dos processos
judiciais de 1º e 2º graus. A pauta com
quatro linhas de discussões incluíram os
temas: adaptações das tabelas de
classes e das tabelas de assuntos do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
uniformização das tabelas de entidades e
a padronização das cobranças de taxas. A
diretora da Secretaria Judiciária, Telma
Motta, explica que o tema sobre a adapta-
ção das tabelas vem sendo discutido des-
de a última reunião do COGETAB, que
ocorre a cada dois meses. No final do en-
contro, o Comitê elaborou um documento
com as propostas da uniformização pro-
cessual que será enviado para apreciação
do Conselho da Justiça Federal.

Comitê Gestor
discute propostas

Com o objetivo de divulgar as principais
ações do TRF5 previstas para este ano, a
diretora-geral Sorária Caio promove, nesta
segunda-feira, mais uma reunião para
apresentar o Plano de Ação 2008. Já
aprovado por desembargadores, diretores
administrativos e chefes de Gabinetes, o
plano será apresentado aos servidores
nesta segunda-feira, às 16h, na Sala das
Turmas (2º andar do edifício-sede).

Plano de Ação 2008 é
apresentado a servidor

Margarida Cantarelli encerra
primeira etapa

Curso de Iniciação à Magistratura

A desembargadora federal Marga-
rida Cantarelli (diretora da Esmafe5)
fez a palestra de encerramento do
Módulo V do curso de Iniciação à
Magistratura para os 22 juízes
federais substitutos da 5ª Região. A
desembargadora elogiou o grau de
amadurecimento da turma e
explicou que os novos juízes obtiveram
um desempenho surpreendente. As
experiências profissionais dos palestran-
tes também foram determinantes na
condução dos cinco módulos do curso.
O juiz federal Danilo Fontenele Sampaio,
da Seção Judiciária do Ceará, apresen-

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

tou, na tarde da sexta-feira, o painel A
Justiça Federal e o crime organizado.
Danilo Fontenele exemplificou o tema
abordado com as experiências
vivenciadas na Seção Judiciária do
Ceará e, especificamente, no caso do
assalto ao Banco Central de Fortaleza.


