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TRF5 sediou reunião do Cogetab Primeira Turma 

reúne-se amanhã
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Amanhã (26), a partir das 17h30, a 
animação tomará conta do hall do 
edifício-sede do TRF5. A festa ju-
nina do Tribunal será animada por 
muito forró, xote e baião, sob o co-
mando do DJ Nando, que também 
puxará a quadrilha. Também não 
faltarão as comidas juninas, que 
estarão disponíveis nas barracas.  

A Primeira Turma, presidida 
pelo desembargador federal 
José Maria Lucena, informa que 
a sessão ordinária de julga-
mento da próxima quinta-feira, 
dia 28, será realizada amanhã, 
em caráter excepcional. A ses-
são ocorrerá, a partir das 9h, 
no Pleno desta Corte. Além 
de José Maria Lucena, a Turma 
é composta pelos desembar-
gadores federais Francisco 
Queiroz Cavalcanti e Manoel 
Erhardt, e reúne-se sempre às 
quintas-feiras, a partir das 9h, 
na Sala das Turmas.

Em atendimento à solicitação da 
Assessoria da Corregedoria e com 
a concordância da Diretoria Geral, 
a Biblioteca do TRF5 comunica 
que a atribuição de disponibilizar 
a Legislação (Atos e Portarias da 
Corregedoria-Geral) na Intranet 
foi transferida para o Gabinete da 
Corregedoria.

Com a campanha “Eita, São João 
arretado de bom, seu Lua!”, o 
Hemope pretende ampliar o nú-
mero de doações para atender 
à demanda durante o período 
junino. A expectativa é de que 
até o dia 29, período da campa-
nha de captação, o estoque de 
sangue seja ampliando em todas 

as unidades da rede no Estado. 
Qualquer pessoa entre 18 e 65 
anos, que pese mais de 50 qui-
los, e que não tenha ingerido 
bebida alcoólica nas últimas 24 
horas, pode fazer a doação de 
sangue em qualquer uma das 
unidades do Hemope, seja na 
capital ou no interior.

reunião do Comitê Gestor 
das Tabelas Processuais 
da Justiça Federal 

(Cogetab), realizada nos 
dias 21 e 22, no Tribu-
nal Regional Federal da 
5ª Região, teve como um 
dos principais pontos de 
discussão a análise dos 
movimentos processuais, 
objetivando gerar esses 
dados estatísticos de for-
ma automatizada. O juiz 
Emiliano Zapata, da 13ª 
Vara Federal de João Pes-
soa e convocado para atuar no 
TRF5, é o representante da Justiça 
Federal no Cogetab e no Comitê 

das Tabelas Unificadas do Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ). De 

acordo com Zapata, é necessá-
rio medir estatisticamente o que 
acontece durante as tentativas de 

conciliação nos processos judi-
ciais. “Os movimentos são aqui-

lo que a gente registra no 
sistema processual quando 
o processo vai para a conci-
liação. O CNJ está exigindo 
alguns dados estatísticos e 
a gente precisava ter esses 
movimentos para poder 
gerar esses dados de forma 
automatizada. O trabalho foi 
feito com base na Resolução 
Nº 125 do CNJ, que é a que 
trata dos movimentos de 
conciliação, e com base em 

que os tribunais acharam que era 
necessário em decorrência dessa 
resolução”, destacou.

O presidente do Conselho da 
Justiça Federal – CFJ, ministro Ari 
Pargendler, autorizou a libera-
ção de recursos financeiros aos 

tribunais regionais federais no 
total aproximado de R$1,2 bi-
lhão para pagamento do segun-
do e último lote de precatórios 
federais da natureza comum. 
O ministro liberou também aos 
TRFs limites financeiros no valor 
de R$ 643.012.352,47, relativos 
às requisições de pequeno va-
lor (RPVs) autuadas em maio de 
2012.


