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José Ricardo Picallo
Gab. Des. Francisco Cavalcanti

Maria José G. da Silva (Mariinha)
Soservi

A primeira sessão de 2009 da
Turma Nacional de
Uniformização de
Jurisprudência (TNU)  dos Juizados
Especiais Federais (JEFs) será
realizada na próxima quinta-feira, dia 15,
na sala de reuniões do 3º andar do
edifício Ministros I, no Superior Tribunal
de Justiça (STJ), em Brasília. A reunião
começará às 9h e tem previsão de
seguir durante toda o dia. A Turma
Nacional é presidida pelo coordenador-
geral da Justiça Federal, ministro
Hamilton Carvalhido, e composta por
juízes federais provenientes das turmas
recursais dos juizados, sendo dois de
cada região. A juíza federal Joana
Carolina Pereira, da Seção Judiciária de
Pernambuco, é a representante do
Tribunal Regional Federal da 5ª Região
(TRF5) na
TNU, no biênio
2008/2010. A
magistrada tem
como suplente
o juiz federal
Alcides
Saldanha Lima
(Seção
Judiciária do
Ceará).

Primeira reunião
de 2009 do TNU

O desembargador federal José
Baptista de Almeida Filho preside
hoje, às 17h30, a
cerimônia de posse do
juiz federal Francisco
Barros Dias no cargo
de desembargador do
TRF5. O novo membro
desta Corte ocupará a
vaga de Ubaldo
Ataíde, aposentado
em outubro passado.
O desembarga-dor
federal Marcelo
Navarro vai fazer a
saudação ao conterrâneo e novo

Francisco Barros Dias toma
posse hoje no TRF5

Até o próximo dia 16, as atividades da
6ª Vara Federal da Justiça Federal em
Sergipe (JFSE), localizada no
município de Itabaiana, estarão
suspensas em decorrência da mudança
de sede. De acordo com portaria da
JFSE, os prazos processuais que se
iniciarem ou vencerem  entre os dias 07

e 16 serão prorrogados para o primeiro
dia útil seguinte.Nesse período, a 6ª
Vara funciona no atendimento às partes
e procuradores no recebimento e
tramitação dos  chamados processos
urgentes, a exemplo de habeas corpus,
mandados de segurança e medidas
cautelares.

Expediente da 6ª Vara estará
suspenso até o dia 16 de janeiro O Setor de Acompanhamento de Estágio

do TRF5 informa aos estudantes que
estagiam nesta Corte,que de acordo
com a nova Lei de Estágio, os universitá-
rios terão direito ao afastamento de até
30 dias (dependendo do período
trabalhado). Já os estudantes de nível
médio poderão gozar 15 dias de folga
em janeiro e 15 em julho. Informações:
Nancy (9848) e Sônia (9897).

As fotos de eventos ocorridos no
Tribunal podem ser acessadas na

Intranet. Para acessar, o usuário deve
digitar www.intranet.trf5.gov.br/

banco_de_imagens, ou clicar em
SERVIÇOS e escolher a opção

GALERIA DE FOTOS DE
EVENTOS.

Fotos de eventos

Visite a sala da Asserjufe (16º an-
dar) e se informe sobre as vanta-
gens oferecidas aos associados.

Informações: 9581.

Asserjufe

Nova Lei de Estágio
garante férias de 30 dias

desembargador. Durante a solenidade
haverá discursos do procurador

regional da
República,
Luciano Mariz
Maia, e do
conselheiro da
Ordem dos
Advogados do
Brasil, Seccional
Rio Grande do
Norte (OAB/RN),
Adilson Gurgel.
Em seguida,
Francisco Barros

Dias fará o discurso de posse.

Joana
Carolina


