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Outubro

Dia da Cruz Vermelha

O corregedor-geral
da Justiça Federal,
ministro Francisco
Falcão, se reuniu
quinta-feira(21), na
sede do Tribunal
Regional Federal da
5ª Região (TRF5),
com membros da
Procuradoria Regional da República da 5ª
Região (PRR-5). O ministro quis saber dos
procuradores Regionais da República, que
atuam junto ao Tribunal, formas de
aprimorar o trabalho desenvolvido pela
instituição. Estiveram presentes na
reunião os procuradores regionais da
República Maria do Socorro Leite de

Paiva, chefe da PRR-
5; Antônio Edílio
Magalhães Teixeira;
Fábio George Cruz
da Nóbrega;
Francisco Rodrigues
dos Santos
Sobrinho; Joaquim
José de Barros Dias

e Luciano Mariz Maia, além dos juízes
corregedores auxiliares Ávio Novaes e
César Fonseca. Segundo os procuradores,
o encontro foi útil pois todos tiveram a
oportunidade de apresentar ao ministro
propostas para aperfeiçoar a relação
entre o órgão do Ministério Público
Federal e o TRF5.

Corregedor-geral discute
aprimoramento na relação
entre PRR5 e Tribunal

A programação da Semana do Servidor
iniciou, ontem, com aulão de Ginástica
Laboral. Hoje, tem destaque a integra-
ção entre pais e filhos, comemorando
o Dia das Crianças, que ocorreu dia
12 deste mês. Acontece também, no
hall de entrada do TRF5, exposição
das fotos dos melhores momentos da
Olimpíada da 5ª Região, que ocorreu
no fim de semana, na sede do Círculo
Militar do Recife.

O presidente do CJF, ministro Ari
Pargendler, por meio da Portaria 76,
comunica que nos dias 29 de outubro e 1
e 2 de novembro não haverá expediente,
em razão dos feriados do Dia do Servidor
e do Dia de Finados. A comemoração do
Dia do Servidor (28 de outubro) foi trans-
ferida para o dia 29 (sexta-feira). Na

segunda-feira, dia 1º de novembro, que
antecede o feriado do Dia de Finados, e na
terça-feira, dia 2 de novembro, também
não haverá expediente. Os prazos que,
porventura, devam iniciar-se ou completar-se
nesses dias ficam, automaticamente,
prorrogados para a quarta-feira
subsequente, dia 3 de novembro.

O desembargador federal Francisco
Cavalcanti ministrará palestra, hoje,
sobre Legalidade e Direito Privado. É
o segundo dia do curso de aperfeiçoa-
mento Novos Desafios do Direito, na
Esmafe5. O evento começou ontem (25),
com palestra do desembargador federal
Lázaro Guimarães, diretor da Esmafe5. O
objetivo é discutir temas do Direito
Privado de interesse direto da Justiça
Federal. O curso vai até amanhã (27) e
tem carga horária de 20h. A coordenação
é dos mestres Gustavo Ferreira Santos e
Marcos Nóbrega.

Curso na Esmafe5
aborda problemas
do Direito Privado

Feriados do Dia do Servidor Público e de Finados

Semana do Servidor

O fisioterapeuta Nuno Cobra, que ficou
conhecido por seu trabalho com o
piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, fará
a palestra “Integração, Corpo, Mente,
Emoção e Espírito”, nesta quinta-feira
(28), às 16h, no plenário do Tribunal.

Palestra de Nuno Cobra

Juiz de Execução Fiscal do RN conhece trabalho na PB
O juiz federal Jailsom
Leandro, que assumiu a 6ª
Vara Federal do Rio
Grande do Norte, espe-
cializada em Execução
Fiscal, reuniu-se com o
titular da 10ª Vara Federal
de Campina Grande,
Rudival Gama. Essa Vara da Paraíba está
se destacando nacionalmente no
trabalho especializado de Execuções
Fiscais. O magistrado conheceu

detalhes do trabalho
desenvolvido em Execu-
ção Fiscal pela Justiça
Federal da Paraíba. “Foram
expostas a organização
da Vara e as iniciativas
tomadas para conceder
maior efetividade às

ações de execuções fiscais, entre elas a
realização de leilões conjuntos com a
Justiça Federal em João Pessoa e com as
Varas do Trabalho no Estado da Paraíba.
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