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Aniversariantes

O TRF5 foi homena-
geado pelo Conselho
Nacional de Justiça
(CNJ), nesta quarta-
feira, pelo cumprimen-
to de 99,71% das 10
Metas de Nivelamento
do Judiciário em
2009. No ranking
nacional, TRF5 foi o
único tribunal federal a
entrar na lista dos 10 melhores de todo o
ramo do judiciário e ficou com o segundo
lugar entre os 91 tribunais do país. O
prêmio foi entregue a Fábio Paiva,
assessor do desembargador federal
Manoel Erhardt (corregedor regional da
5ª Região), representando o TRF5. O
primeiro lugar foi conquistado pelo
Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da
14ª Região (Acre e Rondônia), que
conseguiu cumprir 100% das metas,
enquanto que a terceira colocação ficou
com o Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro (TJRJ), que atingiu a marca de
98,54% de aproveitamento. De acordo
com o vice-presidente do TRF5, desem-
bargador federal Marcelo Navarro, a
conquista do segundo lugar representa a
consagração do trabalho que vem sendo

TRF5 é o único tribunal federal a
superar 90% das metas do CNJ

desenvolvido por esta
Corte. “Não só dessa,
mas de todas as
administrações
anteriores que iniciou a
construção dessa
trajetória”, afirmou,
destacando, ainda, que
o resultado representa
a ”excelência do
trabalho” desenvolvido

pelos magistrados e servidores de 1º e
2º graus. Os 10 tribunais que
apresentaram melhor desempenho
foram homenageados durante o 1º
Workshop de Gestores das Metas 2010,
realizado ontem, em Brasília.

O presidente do TRF5 Luiz
Alberto Gurgel de Faria
participa hoje, às 9h, da
reunião ordinária do Conse-
lho da Justiça Federal
(CJF), que acontece no
auditório do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ), em
Brasília. O encontro é presidido pelo minis-
tro Cesar Asfor Rocha (também presidente
do STJ) e o Colegiado inclui cinco minis-
tros do STJ e cinco desembargadores
federais, presidentes dos Tribunais
Regionais Federais. O CJF funciona junto
ao STJ, com a função de deliberar sobre
assuntos administrativos e orçamentários
da Justiça Federal de 1º e 2º graus.

Luiz Alberto Gurgel
participa hoje da
reunião do CJF

Teve início ontem, pela
manhã, o curso “Revisão
de Direito Processual
Civil - Módulo de
Recursos”, ministrado
pelo professor José
Expedito Braga
(gabinete do desembargador federal
Paulo Roberto). Durante a aula inaugural,
o professor ressaltou que no Direito, o

que já foi tido como clássico
não é mais suficiente na
sociedade pós-moderna.
De amanhã até o dia 9 de
abril, as aulas serão
realizadas nas quartas e
sextas-feiras, pela manhã,

na sede da Esmafe5 (Anexo I). O curso,
promovido pelo NDRH, é destinado aos
servidores da área jurídica do TRF5.

Abertura do curso sobre Direito Processual Civil

Fábio Paiva
recebe

prêmio em
nome do

TRF5

A partir de hoje, o TRF5 conta com
mais uma ferramenta de informação
produzida pela Divisão de
Comunicação Social. Trata-se do
TRF na Tela, que apresenta peque-
nos trechos e imagens das principais
notícias veiculadas no Jornal Mural,
além de outras informações e
comunicados do interesse de
magistrados, servidores e estagiários
do Tribunal. O serviço será
disponibilizado, diariamente, como
descanso de tela do computador.
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Tribunal tem nova
ferramenta de
comunicação
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