
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 1603

Fotos:  Juliana Galvão e Marcos Costa

16 QUINTA

Dezembro
Aniversariantes

Juíza Federal Ivana Mafra
Marinho
SJPE

Juiz Federal César Arthur
Cavalcanti de Carvalho
SJPE

Simone C Meira de Vasconcelos
Gab. Des. Lázaro Guimarães

Edilene Barbosa de Souza
Secretaria Judiciária

Gilson Coelho de Andrade
Divisão da 1ª Turma

Petruska do Rego Barros Távora
Gab. Des. Francisco Cavalcanti

Na JFPE, índice de
acordo chegou a 71%

Eleita Mesa Diretora do Tribunal
biênio 2011/2013

Dia do Reservista

Na JFPE, foram realizadas
mil audiências.

Expediente durante recesso forense

Eleita por unanimidade, pelos
desembargadores do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região, em sessão realizada
pelo Pleno, na tarde desta quarta-
feira(15), a Mesa Diretora para o biênio
2011/ 2013. Foram eleitos os desembar-
gadores federais Paulo Roberto de Oli-
veira Lima(presidente), Rogério de Mene-
zes Fialho Moreira(vice-presidente) e
Vladimir Souza Carvalho(Corregedor-
geral). Ainda foram escolhidos o
coordenador dos Juizados Especiais
Federais, o desembargador federal
Geraldo Apoliano; os diretores da Escola
de Magistratura Federal da 5ª Região

(Esmafe5)
desem-
bargador
federal
Manoel
de Oli-
veira
Erhardt;
o vice-
diretor
da
Esmafe5
desembargador federal Francisco Barros
Dias; o diretor da Revista desembargador
federal  Francisco Wildo Lacerda Dantas,

O desembargador federal Luiz
Alberto Gurgel de Faria, presidente
desta Corte,  assinou Ato
928(15.12.10) determinando que o
expediente durante o recesso forense
de 20 de dezembro deste ano a 06 de
janeiro de 2011, será das 13 às 18
horas. O mesmo ato informa que o
horário de expediente da área
administrativa poderá ser ampliado
por necessidade de serviço. O

CJF aprova relatório da
inspeção no TRF5
O relatório da inspeção realizada no TRF
da 5ª Região, este ano, foi aprovado por
unanimidade, na última sessão de 2010
do Conselho da Justiça Federal, em Bra-
sília. A inspeção foi concluída em outu-
bro pelo corregedor-geral da Justiça Fe-
deral, ministro Francisco Falcão. Foi su-
gerida a realização de um mutirão para a
conclusão de 42 mil processos que se
encontravam pendentes na Subsecretaria
de Recursos Especiais e Extraordinários.

e os membros das comissões permanen-
tes do Tribunal. A posse da nova Mesa
Diretora acontecerá no dia 30.03.2011.

atendimento ao público na Secretaria
Judiciária será em regime de plantão,
apenas em feitos que demandem
medidas liminares em habeas corpus
ou evitar perecimento de direito e/ou
dano irreparável ou de difícil
reparação, em qualquer caso,
distribuídos durante o período do
recesso forense. Não haverá
expediente nos dias 24 e 31 de
dezembro de 2010.

Após pintura e redistribuição das vagas
existentes, no estacionamento do
Tribunal, a Diretoria Geral  informa que
desde ontem(15), os ocupantes de vagas
reservadas já devem fazer uso de seus
novos locais. Maiores esclarecimentos
podem ser obtidos na SAE ou junto ao
vigilante de serviço no  estacionamento,
que possui croqui indicativo das
respectivas vagas.

Novas vagas no
estacionamento

Comunidade do Pilar 
A Diretoria Geral desta Corte pretende
concluir o projeto social de construção
da mini-quadra da Escola do Pilar. A
meta é arrecadar R$ 6 mil para conclusão
da obra. Para isso, solicita a colaboração
voluntária de todos para que a quantia
necessária seja arrecadada. Faça sua
doação na Diretoria Geral com Cida/
Eliane e visite a escola para conhecer a
parte da quadra que já foi construída.
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