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São João: arraial da SJAL motiva 
servidores para festejos
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mobilizados em 
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corregedor-geral da 
Justiça Federal e diretor 
do Centro de Estudos 

Judiciários do Conselho da 
Justiça Federal (CJF), minis-
tro João Otávio de Noronha, 
abriu ontem, na sala do Con-
selho de Administração do 
Tribunal Regional Federal da 
5ª Região, a reunião do Con-
selho das Escolas de Magis-
tratura Federal (Cemaf), composto 
por diretores das Escolas da Magis-

O corregedor-geral da Justiça 
Federal, ministro João Otávio 
Noronha, preside hoje o Fórum 
de Corregedores da Justiça Fe-
deral, que acontece a partir das 
14h30, na Sala do Conselho de 
Administração do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região - 
TRF5. Na pauta, 14 medidas já 
votadas e aprovadas em relação 
à segurança de magistrados; 

apresentação de sistema que 
permitirá a eliminação da carta 
precatória intimatória, possibili-
tando a intimação direta; comu-
nicação eletrônica de ordens de 
prisão e soltura, dispensando a 
expedição física de mandados 
para cumprimentos dessas or-
dens; e apresentação de projeto 
para audiências por videoconfe-
rência, entre outros assuntos.

A Divisão da Primeira Turma 
do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região informa que, 
na próxima semana, a sessão 
ordinária de julgamento será 
antecipada para a terça-feira, 
dia 26, e será realizada no Ple-
no do TRF5. A Primeira Turma, 
formada pelos desembar-
gadores federais José Maria 
Lucena (presidente), Francisco 
Queiroz Cavalcanti e Manoel 
Erhardt, reúne-se sempre às 
quintas-feiras, a partir das 9h, 
na Sala das Turmas.

Os servidores da Justiça Federal 
no Ceará (JFCE) estão realizando a 
“Gincana Socioambiental da JFCE 
– 2012: Ajudar faz a diferença”, 
cujo objetivo é ajudar instituições 
beneficentes. A campanha está 
mobilizando os servidores das 
varas da capital e do interior que, 
durante quatro meses, vão parti-
cipar de desafios que envolvem 
coleta de tampinhas plásticas, 
arrecadação de notas fiscais e visi-
tas a instituições beneficentes. No 
final, a equipe será premiada com 
um troféu e o material arrecadado 
doado a uma instituição.

O ciclo junino será comemora-
do na Justiça Federal em Alagoas 
com muita animação. Para moti-
var os servidores, a equipe da 3ª 
vara federal montou um arraial no 
salão de acesso da sede da Seção 
Judiciária de Alagoas. O local é 

tratura Federal e pelo representante 
da Associação dos Juízes Federais 

uma replica de um autêntico ar-
raiá e foi decorado com fogueira, 
bandeirolas, barraquinhas, milho 
verde, etc. O arraial é o local onde 
ocorre os festejos juninos, como 
quadrilhas, forrós,casamento ma-
tuto, entre outros.

(AJUFE), juiz Marco Bruno 
(5ª Região). Ao dar boas-
-vindas aos presentes, o 
ministro Noronha informou 
que a próxima reunião será 
no mês de agosto. “A gente 
só melhora a Justiça, se in-
vestir no material humano. 
Meu sonho para a Justiça 
brasileira é que o magistra-
do esteja cada vez melhor 

preparado para a atividade judican-
te”, enfatizou o ministro.


