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Aniversariantes

SEGUNDA

Conhecendo TRF5o 

O

Juiz Federal 
Francisco Roberto Machado 
SJCE

Reginaldo Pascoal Ferreira 
Subsecretaria de Pessoal
Adelson Moura da Silva
Gab. Des. Paulo Gadelha

Dia Nacional do Revendedor
Dia Mundial do Refugiado

Gabinete da Revista 
comemorou a 90ª 
edição da Revista de 

Jurisprudência deste Tri-
bunal, referente aos meses 
de março e abril de 2011. 
A cada edição da publi-
cação, são reproduzidos, 
em média, 30 acórdãos, 
sendo, preferencialmente, 
dois por desembargador. Dirigida pelo de-
sembargador federal Francisco Wildo Lacer-
da Dantas, o Gabinete da Revista tem como 
objetivo divulgar as decisões de maior re-
levância e interesse social prolatadas pelas 
Turmas e pelo Pleno desta Corte. A Revista 
do Tribunal existe desde a criação do TRF5, 
mas no primeiro ano (1989) foi publicada 
apenas uma revista. Com a passar dos anos, 
ela passou a ser trimestral e, posteriormen-

Gabinete da Revista comemora a 90ª 
edição da Revista de Jurisprudência

te, bimensal. A equipe, com-
posta por quatro servidores e 
um estagiário de nível médio, 
tem a atribuição de editar 
mais duas publicações: os 
boletins de Jurisprudência e o 
Administrativo, ambos virtu-
ais. A supervisora de coorde-
nação do Gabinete da Revista, 
Carolina Priori Barbosa, infor-

ma que algumas publicações, a exemplo da 
Revista dos Tribunais, da LTR e da IOB, são 
veículos de divulgação especializados em 
matéria jurídica e habilitados a publicar os 
acórdãos do TRF5. “Mensalmente seleciona-
mos e enviamos nossa jurisprudência para 
essas Editoras”, explica. Para conhecer me-
lhor as publicações do Gabinete da Revista 
é só acessar o Portal do TRF5 (www.trf5.jus.
br) e clicar em “Publicações”.

Amanhã é dia de 
dançar, brincar e dei-
xar a magia dos fes-
tejos juninos tomar 
conta do dia. A par-
tir das 17h30, o hall 
de entrada do TRF5 
vai ganhar um céu 
de bandeirinhas e 
cores com a deco-
ração especialmen-
te montada pelo 

Núcleo de Cerimonial e Relações Públicas 
para o Arraiá do Tribuná. O arrasta-pé será 
comandado pelo DJ Nando e o Cerimonial 
também está preparando um lanche com 
comidas típicas, como pamonha, bolo souza 
leão e canjica. Levem alegria e disposição!

O juiz federal João Bosco Medeiros de 
Sousa, titular da 1ª Vara da Paraíba, 
tomará posse na próxima terça-feira, 
dia 21, como membro-representante 
da JFPB no Tribunal Regional Eleitoral 
paraibano. Ele substituirá a juíza Ni-
liane Meira, que encerrou o mandato 
de dois anos junto àquela Corte. O 
magistrado atuará no TRE durante o 
biênio 2011/2013 e terá como suplente a 
diretora do Foro, juíza Helena Fialho.

Posse no TRE-PB

Arraiá do Tribuná 
acontece amanhã

A Seção de Protocolo e Informações 
Processuais, vinculada à Divisão de Pro-
tocolo, Registro e Distribuição, dirigida 
por Raquel Falcão de Andrade, é o setor 
mais visitado do TRF5. Possui uma das 
maiores demandas do Tribunal: pres-
tar informações processuais às partes, 
pessoalmente ou através do telefone, e 
receber todas as petições, ofícios e recur-
sos referentes aos processos judiciais. Em 
maio deste ano o setor recebeu 13.141 
documentos. A Seção também é res-
ponsável pelo recebimento de todos os 
RPVs e precatórios que vêm das comar-
cas. Para dar conta desse volume, possui 
11 funcionários, sendo cinco servidores, 
cinco aprendizes e um terceirizado. Para 
a supervisora da seção, Socorro Vieira de 
Melo, é um prazer trabalhar no local. “Te-
nho muita sorte de supervisionar o local, 
pois todos comungam da mesma ideia 
de atender bem ao público”.

Nos últimos tempos, a internet tornou-se 
uma ferramenta indispensável, inclusive 
para crianças e adolescentes, seja como 
lazer, fonte de pesquisa ou meio de conta-
to. Mas tanto um uso quanto o outro pode 
trazer riscos: se usada sem orientação, 

pode prejudicar o desenvolvimento dos 
pequenos. Baseado nisso, o site www.inter-
netresponsavel.com.br traz dicas para para 
crianças, pais e professores sobre o uso da 
rede de maneira segura. A Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação (STI) indica.

Internet segura

Francisco 
Wildo


