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O TRF da 5ª Região inicia, na próxima
semana, o recesso forense que se
estende até o dia 6 de janeiro de 2010.
De acordo com portaria assinada pelo
presidente do TRF5, desembargador
federal Luiz Alberto Gurgel de Faria, o
horário de expediente nesse período
será das 13h às 18h, podendo ser
ampliado de acordo com a necessidade
de serviço. Na área judiciária, o regime
de plantão para atendimento ao público
se dará apenas nos casos de medidas
liminares que impliquem em perecimento
de direito, dano irreparável ou de difícil

Recesso forense no TRF
inicia na próxima semana

reparação. Devido
à realização de
trabalhos internos,
não haverá atendi-
mento ao público
externo na Subse-
cretaria de Preca-
tórios. As Turmas
receberão processos distribuídos até 31
de dezembro de 2005 e inclusos na
Meta 2, estabelecida pelo Conselho
Nacional de Justiça. As atividades e o
funcionamento normais desta Corte
ocorrerão no dia 7 de janeiro.

O Superior Tribunal de Justiça
(STJ) editou o número recorde
de 41 súmulas, até esta semana, e
outras já foram aprovadas, devendo ser
publicadas nos próximos dias. O número
é um reflexo do empenho do “Tribunal da
Cidadania” em criar instrumentos que
orientem os tribunais de segunda
instância sobre questões pacificadas no
âmbito da Corte Superior. Em 20 anos
de existência do STJ, 2009 foi o ano de
maior publicação. Mais informações:
www.stj.jus.br.

STJ registra
número recorde
de súmulas

Treinamento teórico e
prático com 40 horas/
aula foi concluído por
agentes de segurança
do TRF da 5ª Região.
O curso aconteceu na
sede do 4º BPE, no
Curado, e abordou téc-
nicas de direção defen-
siva, dentre outros. Dos 90 participantes,
67 são do TRF5 e os demais são
servidores das Seções Judiciárias de

Encerrado curso de Segurança no Exército
Pernambuco, Paraíba e
Alagoas. Os certificados
do curso foram entregues,
na última sexta-feira, pelo
presidente do TRF5,
desembargador Luiz
Alberto Gurgel de Faria,
acompanhado do diretor
da SAE, Maurício

Melo.Também prestigiou o evento o
comandante do 4º Batalhão de Polícia do
Exército, cel. José Antônio de Sá Júnior.

Em virtude do recesso forense, o Setor
de Acompanhamento de Estágio de
Nível Superior pede a colaboração dos
gabinetes e setores desta Corte, para
que sejam entregues as folhas de
frequência dos estagiários, impreterivel-
mente, até a próxima sexta-feira (18/12).
A pontualidade de todos é imprescindível
para que os estagiários possam receber
a bolsa na semana do Natal.

Frequência de
estagiários deve ser
entregue até dia 18

NOVOS
MESTRES

No dia 24 de novembro, às 18h, foi
realizada a colação de grau do Mestra-
do em Gestão Pública pela Universi-
dade Federal de Pernambuco, da qual
participaram servidores do Tribunal e
das Seções Judiciárias da 5ª Região.
A cerimônia, ocorrida no Teatro da
UFPE, teve como orador o diretor da
Subsecretaria de Pessoal desta Corte,
Onaldo Mangueira. Parabéns aos
novos mestres Inocência Viana, Sorária
Caio, Hélio Campos, Fátima Maciel,
Lisiane Cavalcanti, Iaponã Cortez, Luiz
Albuquerque, Rogério Piquet, Onaldo
Mangueira, Magnus Medeiros, Célio
Marques e Nancy Freitas.

Onaldo
Mangueira

Confraternização
A festa do adolescente

aprendiz acontece hoje, a
partir das 17h, no Anexo I.


