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Turma Recursal dos JEFs na Paraíba 
faz hoje primeira sessão do ano

STJ inicia ano  
forense na sexta

TRF5 disponibiliza estacionamento para 
Prefeitura do Recife durante Carnaval

CNJ seleciona trabalhos científicos sobre juizados especiais

Papa Óleo estimula a preservação do 
meio ambiente

Dia da Abertura dos 
Portos (1808)

Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5 fechou 

parceria com a Prefeitura do Recife, 
cedendo 347 vagas do estaciona-
mento secundário do edifício-sede, 
da noite da sexta-feira (8) até a 
madrugada da Quarta-Feira de 
Cinzas (13/02). O governo munici-
pal também fechou parceria com o 
Tribunal Regional do Trabalho (325 
vagas). No total, os foliões terão à 
disposição, gratuitamente, 1.272 
vagas, sendo 672 nos tribunais e 
600 vagas do edifício da Prefeitura. 
De acordo com a Subsecretaria de 
Apoio Especial (SAE), o espaço ce-
dido pela Corte será fechado com 
tapumes, com a finalidade de isolar 
o estacionamento secundário do 
principal. Além disso, a segurança 

do local cedido ficará 
por conta da adminis-
tração da Prefeitura 
do Recife. Segundo 
o governo municipal, 
haverá fiscalização na 
entrada dos estaciona-
mentos para evitar que 
alguém tente se apro-
veitar para cobrar pelo 
espaço. 
Colaboração – De 
acordo com o diretor-
-geral do TRF5, Marcos Netto, a 
Presidência do TRF5, em atenção 
à Prefeitura do Recife, achou por 
bem atender ao pedido de cessão 
do espaço, a fim de colaborar com 
o êxito dos festejos momescos. 
“Ressalte-se, ainda, que os servi-

dores terão à sua disposição, além 
do espaço destinado ao público 
em geral, também o estaciona-
mento da Esmafe, reservado ex-
clusivamente para os servidores, 
mediante apresentação da identi-
dade funcional”, completou Mar-
cos Netto.

A Turma Recursal dos Juizados Es-
peciais Federais (JEFs) na Paraíba 
realiza hoje, a partir das 8h, a pri-
meira sessão do ano. A pauta das 
sessões de julgamento do primei-
ro trimestre de 2013 já foi defini-
da. No mês de fevereiro, as ses-
sões serão realizadas nos dias 8, 
15 e 22. E em março, no dias 1º, 8, 
15 e 22.  As sessões de fevereiro 

e março começarão às 9h. Desde 
o último dia 7, dois juízes federais 
passaram a atuar exclusivamente 
na Turma Recursal (TR) paraibana: 
o juiz federal Rudival Gama do 
Nascimento, da 1ª Relatoria e que 
acumula as funções de presidente 
da Turma, neste Estado, e o juiz 
federal Sérgio Murilo Wanderley 
Queiroga, da 2ª Relatoria.

Estão abertas as inscrições para 
a seleção de trabalhos científicos 
sobre os juizados especiais. As 
melhores pesquisas serão apre-
sentadas no Seminário “Juizados 
Especiais: Diagnósticos e Pers-

A Subsecretaria de Infraestru-
tura e Administração Predial 
(SIAP) lembra aos servidores 
que o TRF5 dispõe de um re-
cipiente de coleta de óleo de 
cozinha saturado (usado). Ins-
talado há cerca de três anos, o 
coletor fica localizado próximo à 
ampliação do TRF5. Durante esse 
período, de acordo com a SIAP, 
quase 100 litros de óleo deixa-
ram de causar danos ao meio 
ambiente. O produto arrecadado 
foi doado à ONG Bumerangue, 
que faz o tratamento necessário 

Na próxima sexta-feira (1º/02), os 
ministros do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) iniciam o ano forense 
de 2013 com a missão de julgar 
processos relevantes que podem 
mudar a vida de muitos brasileiros.

para transformá-lo em ener-
gia. A SIAP alerta que quando é 
descartado na rede de esgoto, 
o óleo se acumula nos encana-
mentos, causando entupimentos, 
refluxo de esgoto e até o rompi-
mento das redes de coleta. Mais 
informações pelo ramal 9702.

pectivas”, promovido pelo Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ), 
durante evento que ocorrerá no 
mês de março, em Brasília. Os es-
tudos deverão seguir as seguin-
tes linhas temáticas: Os Juizados 

Especiais Cíveis e Federais; Os 
Juizados e a Defesa do Consumi-
dor; A Conciliação nos Juizados; 
Os Juizados da Fazenda Pública e 
o Acesso à Justiça. Informações: 
www.cnj.jus.br.


