
www.trf5.jus.br
comunicacaosocial@trf5.jus.brJornal Mural Diário Produzido pela

Divisão de Comunicação Social do Tribunal Regional Federal da 5ª Região

Edição nº 1538

Fotos:  Juliana Galvão e Marcos Costa

6SEGUNDA
Setembro

Aniversariantes
Walleska Félix do Amaral
Divisão da 2ª Turma

Adilson Bezerra da Silva
Vip/ Recep. gabinete

Djalma de Andrade Lima
Informática

Jarleide de Lima Ferreira
Soservi/ Limpeza (sede)

Severino de Lira Souza
Vip/Segurança

O desembargador federal
Paulo Gadelha, participa, em
Porto de Galinhas, do 8º
Encontro Anual da Associa-
ção dos Juízes Federais
(Ajufer). O encontro
começou sábado com a

conferência da ministra do STJ e futura
corregedora nacional de Justiça, Eliana
Calmon. Este ano o evento da Ajufer
debate o tema central “Justiça Federal -
Expansão em foco”. A proposta é discutir os
desafios atuais da expansão da Justiça
Federal no Brasil, seja por meio da instala-
ção de novas varas federais, ou pela

Expansão da Justiça Federal é
debatida no 8º Encontro da Ajufer

ampliação e criação de novos Tribunais
Regionais. O Juiz Federal Wilson Alves de
Souza, da Seção Judiciária da Bahia abor-
dará o tema “A Reforma do Código de
Processo Civil” e o professor João Maurício
Adeodato, da Universidade Federal de
Pernambuco, tratará do tema “A sobrecar-
ga do Direito e a sobrecarga da Justiça na
sociedade contemporânea.” Para esta
segunda-feira, às 16h30, está programada
a palestra com o secretário-geral do Con-
selho Federal da OAB, Marcus Vinícius
Furtado Coelho, com o tema “Justiça Eleito-
ral e Justiça Federal”. O evento tem o apoio
do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

A Justiça Federal brasileira cumpriu 94%
da Meta 1 do Judiciário, que determina o
julgamento de quantidade de processos
equivalente ao número de ações
distribuídas no Tribunal em 2010. Ao
todo, 1,4 milhão de ações de
conhecimento foram distribuídas este
ano nos cinco Tribunais Regionais
Federais (TRF), que julgaram 1,3 milhão
de processos distribuídos em 2010 e em

anos anteriores. A Meta 1 faz parte das
10 metas definidas pelos presidentes dos
91 tribunais brasileiros em fevereiro
deste ano, para dar maior efetividade e
celeridade à prestação jurisdicional.

Dos quase 2.500 processos chegados a
esta Corte em 2006, restam menos de
100 para serem julgados no TRF5.

Meta 2 no TRF5

Justiça Federal cumpre 94% da Meta 1 do CNJ

Estão abertas até o dia 29 deste mês, as
inscrições do I Prêmio Conciliar é Legal,
que tem como objetivo identificar, pre-
miar e disseminar boas práticas que con-
tribuíram para a pacificação de conflitos
e eficiência da justiça brasileira. O prêmio

Abertas inscrições para o Prêmio Conciliar é Legal

Com o objetivo de fornecer aos profissionais,
uma atualização das novas regras
ortográficas, desenvolver habilidades de
compreensão e comunicação nas
diferentes unidades, o NDRH e a Esmafe5
estão com inscrições abertas para o Curso
de Atualização em Língua Portuguesa. Será
de 13 a 17 deste mês, das 9 às 12h30, na
Esmafe5. Estão disponíveis 50 vagas para o
período de 20 horas/aula. O curso será
ministrado pela professora Cláudia
Suassuna que é formada em Direito pela
Faculdade de Direito do Recife(UFPE), e em
Letras pela Unicap) Informações pelo ramal
9818 ou pelo e-mail:
desenvolvimentorh.servidores@trf5.jus.br.

A revista eletrônica História Constitucional
destacou recentemente artigo do
desembargador federal da 5ª Região,
Edílson Pereira Nobre Júnior, intitulado
Controle Judicial de Constitucionalidade: o
Contributo da Constituição de 1891. No
trabalho, o magistrado enfoca a
importância da Constituição de 1891 para
o favorecimento do desenvolvimento do
controle de constitucionalidade no Brasil.

Revista destaca
artigo de
desembargador

destina-se a magistrados dos tribunais
federais e estaduais e oferece os seguin-
tes temas Paz Duradoura, Conciliação Pré-
Processual e Semana Nacional de
Conciliação. Confira regulamento e
acesse a ficha de inscrição no site do CNJ.

Atualização em
Língua Portuguesa

Dia do Hino Nacional


