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Aniversariantes

SEGUNDA

N

Tribunal faz homenagem 
ao Dia das Mães

TRF5 terá mais 10 turmas recursais em 
Juizados Especiais Federais

JFPB inicia inspeção anual hoje

Diretoria geral 
reúne-se com 
equipe da Caixa

Juiz Federal Frederico 
Wildson da Silva Dantas

SJAL
Claudia Cavalcanti de Moura
Divisão da 3ª Turma
José Antônio dos Santos
INFORTEC
Fábio Ferreira Moraes
Manut. Ar. Cond.

a última sexta-feira (11/05), 
o TRF5 comemorou o Dia 
das Mães com um workshop 

sobre maquiagem, coordenado 
pela blogueira e maquiadora pro-
fissional, Anna Cantarelli. Durante 
o evento, a especialista, que tam-
bém é filha da desembargadora 
federal Margarida Cantarelli, ensi-
nou vários truques de maquiagem 
para disfarçar imperfeições, para 
os diferentes tipos de pele e para 
ser usado no dia-a-dia, além de 
indicar os produtos que podem 
ser encontrados no mercado. O 
workshop foi encerrado com a 
participação da servidora Maria 
Paula Campos Lopes, que serviu 
de modelo para a maquiadora dar 
dicas para renovar o visual. As ho-

menagens foram encerradas com 
um lanche e distribuição de choco-
late. 
Descontração- O evento iniciou 
com uma saudação da desembar-
gadora federal Margarida Canta-
relli que, para dar leveza à conver-
sa, falou sobre suas vaidades. Ela 
explicou que gosta de dar mais 

atenção aos cuidados com as 
unhas. “No dia em que vocês me 
virem com as unhas por fazer, é 
porque alguma coisa está erra-
da”, comentou. A magistrada, 
em nome de todas as mães do 
Tribunal, foi agraciada com um 
ramalhete de flores, entregue 
pelo diretor- geral, Marcos Net-
to, que parabenizou as mães.

Na última quarta-feira (9), a Co-
missão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ) aprovou o Projeto 
de Lei da Câmara 25/12, que cria 
225 cargos de juiz de turma recur-
sal em Juizados Especiais Federais 
(JEFs). Os juízes serão distribuídos 
nas 75 turmas recursais dos JEFs, 
das quais 10 funcionarão no TRF5.  
Cada uma dessas turmas recursais 
será composta por três juízes fe-
derais titulares e por um juiz su-
plente. O projeto determina ainda 
o preenchimento dos cargos de 
titulares por remoção de juízes fe-
derais ou, na falta de interessados 

nesse processo, por promoção de 
juízes federais substitutos, seguin-
do, de forma alternada, os critérios 
de antiguidade e merecimento. 
Vale ressaltar que essas remoções 
e promoções estão condicionadas 
à existência de candidatos apro-
vados em concurso público em 
número correspondente ao dos 
cargos vagos de juiz federal subs-
tituto. Desde 2001, mais de 10,5 
milhões de ações em todo o país 
foram encaminhadas aos JEFs, es-
pecialmente de brasileiros reivindi-
cando direitos junto à Previdência 
Social.

Na tarde de sexta-feira (11), o dire-
tor-geral do TRF5, Marcos Netto, e 
outros diretores da Corte (SA, SIAP, 
SDI e Assessoria da Jurídica da DG) 
se reuniram com representantes 
da Caixa Econômica Federal (CEF) 
para tratar de assuntos interins-
titucionais, com enfoque na obra 
que vem sendo realizada nas novas 
instalações do TRF5. Para Marcos 
Netto, o saldo do encontro foi 
positivo: “esse relacionamento de 
parceria já acontece há muito tem-
po. Várias circunstâncias inspiram 
essa relação, como o pagamento 
de RPVs e precatórios que é feito 
também através da Caixa, além 
do Banco do Brasil”, os convênios 
atuais e futuros etc. Todos os temas 
serão submetidos à apreciação do 
Exmo. Desembargador Presidente”.

A partir de hoje, a Justiça Federal 
na Paraíba inicia a Inspeção Ju-
dicial desse ano. A vistoria será 
realizada até a próxima sexta-fei-
ra (18), nas varas da capital e das 
subseções judiciárias de Cam-
pina Grande, Sousa e Monteiro. 
Em Guarabira, as inspeções serão 
realizadas no período de 11 a 15 
de junho. Durante o período, o 
atendimento às partes, os prazos 

processuais e as audiências esta-
rão suspensos, mas não haverá 
interrupção no Setor de Distri-
buição dos processos. Segundo 
o Edital de Inspeção Judicial, 
serão atendidos somente os 
casos urgentes (pedidos, ações, 
procedimentos e medidas), des-
tinados a evitar perecimento de 
direitos ou assegurar a liberdade 
de locomoção.


