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Justiça Federal da 5ª Região inicia 
recesso forense na quinta-feira

JFCE realiza 
últimos mutirões 
de conciliação 
de 2012

Termina amanhã 
prazo para adotar 
uma carta de Natal 
dos Correios

nicia na próxima quinta-feira 
(20/12), e se estende até o dia 
6 de janeiro de 2013, o reces-

so forense no Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região –TRF5 e nas 
seções judiciárias que integram a 
5ª Região, de acordo com a Lei n º 
5.010/66, que determina o recesso 
de final de ano no Poder Judiciário 
do País. Nesse período, o expe-
diente, tanto na área administrativa, 
quanto na judiciária, será das 13 às 
18h, exceto nos dias 24, 25 e 31 de 
dezembro e 1º de janeiro de 2013. 

O tempo curto de julgamen-
to de um processo chamou a 
atenção de advogado do autor 
de uma ação de pedido de apo-
sentadoria especial, que chegou 
para a 31ª Vara Federal da Se-
ção Judiciária de Pernambuco 
(SJPE). Distribuído pelo Sistema 
Creta, às 17h17 do dia 28/11, o 
Processo Eletrônico nº 0504033-

Contudo, esse horário po-
derá ser ampliado,de acor-
do com a necessidade de 
serviço. Durante o recesso, 
o atendimento ao públi-
co na área judiciária será 
apenas para feitos que 
demandem medidas limi-
nares em habeas corpus 
liberatórios ou para evitar 
perecimento de direito e/
ou dano irreparável ou 
de difícil reparação. O retorno das 
atividades e do horário normal de 

03.2012.4.05.8302 teve sentença 
proferida às 16h do dia seguinte 
(29/11). De acordo com a juíza 
federal da 31ª Vara, Carolina Mal-
ta, foi determinada a citação do 
INSS e o procurador federal Gean-
dré Gomides contestou o pedido 
no mesmo dia, analisando o caso 
concreto, defendendo não esta-
rem comprovados os requisitos 

para a aposentadoria especial. 
“No dia seguinte (29/11), às 
16h, foi proferida a sentença 
de mérito nos autos, tendo 
sido julgado procedente em 
parte o pedido da inicial, com 
análise minuciosa dos documen-
tos e elaboração de planilhas de 
apuração do tempo de contribui-
ção. O advogado do Autor rece-

Quem 
ainda não 
adotou uma 
carta da 
campanha de 
Natal dos Correios “Adote uma 
Carta – faça uma criança feliz!”, 
disponível no link na intranet 
do Tribunal, tem até amanhã 
para fazê-lo. Até ontem, o TRF5 
e a Seção Judiciária de Per-
nambuco (SJPE) já tinham ado-
tado 125 cartas, restando 75 
para completar o que foi digi-
talizado pela SJPE e disponibi-
lizado na intranet. E para quem 
já comprou o presente, não 
precisa se preocupar em entre-
gar na agência dos Correios, 
pois a Secretaria Administrativa 
do TRF5 está recebendo-os. 
A SJPE será responsável pela 
entrega nos Correios. A Justiça Federal no Ceará (JFCE) 

encerrou o exercício de 2012 com 
dois mutirões de conciliação: lití-
gios envolvendo a Caixa Econô-
mica Federal e outro do Sistema 
Financeiro da Habitação (SFH). No 
primeiro, realizado no período de 3 
a 7/12, a JFCE contabilizou a recu-
peração de R$ 594.176,08 em valo-
res acordados na área comercial e 
pagos R$ 217.163,62 em processos 
de danos morais e materiais. O se-
gundo, ocorreu entre os dias 10 e 
14/12. Nesse período, a JFCE reali-
zou diversas audiências de conci-
liação, cujos contratos de financia-
mento foram regidos pelo SFH.

PJe: processo é julgado em menos de 24 horas na SJPE

beu a intimação às 16h54, menos 
de 24h após a distribuição da 
petição inicial, o que lhe causou 
surpresa”, revelou a juíza federal.

funcionamento desta Corte ocorre-
rá no dia 7 de janeiro de 2013.


