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Dia do Repórter

Tribunal Regional Federal da 5ª Re-
gião – TRF5 definiu o calendário de 
inauguração das varas federais para 

os meses de março e abril: no dia 02/03, 
Arapiraca e Santana de Ipanema, em Ala-
goas, ganham, respectivamente, as 10ª 
e 11ª varas; no dia 15, é a vez de João 
Pessoa (PB) ganhar a 13ª Vara da capital; 
logo depois, no dia 20, Fortaleza (CE) ga-
nha a 28ª Vara. No dia 29, a 13ª Vara será 
inaugurada em Mossoró (RN). Em segui-
da, dia 30, Natal recebe a 14ª Vara.
Há vagas - E com as chegada das novas 
varas federais, chegam também as opor-
tunidades para os aprovados no Concur-

Justiça Federal na 5ª Região ganha 
sete varas e convoca novos servidores

so de 2008. De acordo com a Sub-
secretaria de Pessoal do TRF5, cada 
vara receberá 18 servidores, sendo 
oito analistas e dez técnicos judiciá-
rios. E as Seções Judiciárias também 
receberão novos servidores para as 
Turmas Recursais: Alagoas, Paraíba, 
Sergipe e Rio Grande do Norte rece-
berão dois, cada. A Turma Recursal 
da SJCE receberá quatro servidores, 
sendo dois analistas e dois técnicos 
judiciários. Já a Turma Recursal da 
Seção Judiciária de Pernambuco ga-
nha seis novos servidores. No total, 
serão empossados 144 concursados.

A Diretoria Geral (DG) e a Secre-
taria Administrativa (SA) do TRF5 
informam que, durante o Carna-
val, o estacionamento do Anexo 
I (Esmafe5) estará liberado para 
servidores do TRF5 e da Justiça 
Federal na 5ª Região. De acordo 
com Soraria Caio, diretora da SA, 
para acessar o estacionamento, 

é necessário que o 
servidor federal se 
identifique aos vigi-
lantes, apresentando 
a carteira funcional. 
A SA alerta, contudo, 
que serão respeitados 
os limites de vagas do 
local: 125 carros.

Os desembargadores federais que 
compõem a Primeira Turma do 
TRF5 deliberaram, por unanimida-
de, no último dia 09/02, pela não 
realização da sessão de julgamen-
tos da próxima quinta, dia 23/02. 
Segundo os componentes do 
colegiado, o espaço de tempo é 
exíguo para a preparação de pro-
cessos para julgamento. As ses-
sões ordinárias da Primeira Turma, 
sempre as quintas-feiras, às 9h, 
retomarão a normalidade no dia 
1º/03. A Primeira Turma é com-
posta pelos desembargadores José 
Maria Lucena (presidente), Francis-
co Cavalcanti e Manoel Erhardt.

Primeira Turma 
muda dia da sessão

O desembargador federal Fran-
cisco Barros Dias ministrará, no 
dia 02/03, uma palestra no Semi-
nário de Direito Eleitoral, durante 
a realização do Fórum de Direi-
to Eleitoral – Eleições 2012, que 
será promovido pela Associação 
Nacional de Gestores Públicos – 
ANGESP, no Hotel Pirâmide, em 
Natal⁄RN. O tema será A Lei da 
Ficha Limpa. As inscrições estão 
sendo realizadas na sede da AN-
GESP (Rua Cristal da Rocha, 15, 
Potilândia - Natal⁄RN). Informa-
ções pelo telefone (84) 2010-0495 
e pelo e-mail: angesp@bol.com.br.

Barros Dias debate 
Lei da Ficha Limpa

A Subsecretaria de Infraestrutu-
ra e Administração Predial (SIAP) 
comunica que o  Restaurante 
Terraço Buonafina não funcionará 
amanhã (17), véspera de Carnaval. 
De acordo com a SIAP, o serviço 
será interrompido em virtude do 
horário especial de funcionamen-
to do TRF5 neste dia. O espaço 
reabre na quinta-feira (23), após 
as festas de Momo.

Horário do Buonafina
Carnaval: estacionamento do Anexo I será liberado para servidores

No mural de ontem (15/02), publi-
camos que o comandante Ricardo 

Pinheiro assumiu o Comando de 
Operações Navais. Na verdade, o 
capitão-de-mar-e-guerra Ricardo 

Pinheiro tornou-se o novo Capitão 
dos Portos de Pernambuco. Pelo 

erro, pedimos desculpas.


