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Estacionamento durante o Carnaval Primeira Turma Produtos orgânicos

Não recadastramento de ocupantes de cargos e funções 
comissionadas pode acarretar exonerações e dispensas

Sábado, dia 9 de fevereiro
Lázaro Fernando dos Santos Júnior
Divisão de Precatórios
Tânia Maria de Souza
Gab. Des. Fed. Emérito Paulo Gadelha
Nicole Anlicoara Britto
Gab. Des. Fed. Francisco Cavalcanti
Maria Núbia Rocha de Alencar Maurício
Gab. Des. Fed. José Maria Lucena
Maria Dulce de Morais
Soservi

Domingo, dia 10 de fevereiro
Robert Nogueira do Nascimento
Seção de Almoxarifado
Alex José de Arruda
Subsecretaria de Apoio Especial
Reginaldo Barbosa
Manutenção Predial

Segunda-feira, dia 11 de fevereiro
Áurea Ferreira de Brito
Gab. Desa. Fed. Margarida Cantarelli
Aureni Maria do Nascimento
Telefonia

Terça-feira, dia 12 de fevereiro
Fernanda Cavalcante Braz Ribeiro Fluhr
Gab. Des. Fed. José Maria Lucena

Quarta-feira, dia 13 de fevereiro

Juiz Federal Rudival Gama 
do Nascimento

SJPB
Lourenço Guilherme dos Santos Lima
Gab. Des. Fed. José Maria Lucena
Fátima Maria Bezerra Caribe
Gab. Des. Fed. Lázaro Guimarães
Eneida de Moraes Delgado
Secretaria Geral da Presidência
Cristóvão Hélio Cavalcante Freire
Seção de Taquigrafia
Sônia Paes Bezerra
NDRH

Subsecretaria de Pessoal 
do Tribunal Regional Fede-

ral da 5ª Região – TRF5 informa 
a todos os ocupantes de cargos 
em comissão (CJ-01 a CJ-04) e de 
funções comissionadas (FC-01 a 
FC-06), que não fizeram o reca-
dastramento, que providenciem o 
mais rápido possível as certidões 
negativas. A solicitação atende 
à Resolução nº 156 do Conselho 
Nacional de Justiça, de 8 de agos-
to de 2012, que proíbe a designa-
ção para função de confiança ou a 
nomeação para cargo em comis-

são de pessoa que tenha sido 
condenada em decisão com 
trânsito em julgado ou pro-
ferida por órgão jurisdicional 
colegiado em casos como atos 
de improbidade administrativa, 
por exemplo. 
Exoneração - De acordo com 
o diretor da Subsecretaria de 
Pessoal, Onaldo Mangueira, o 
presidente do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), ministro 
Joaquim Barbosa, proferiu despa-
cho determinando ao TRF5 que, 
no prazo de 30 dias, a contar da 

intimação do despacho, comprove 
a realização do recadastramento. 
“O CNJ determinou que o TRF5 

comprove o recadastramento 
e promova a exoneração dos 
atuais ocupantes de cargos 
em comissão e a dispensa dos 
ocupantes de funções de con-
fiança que se encontrem nas 
situações previstas nos arti-
gos 1º e 2º, ou que deixem 
de cumprir com as disposi-
ções previstas no artigo 5º 
da resolução do CNJ”, alertou 
Onaldo Mangueira. O conteú-

do da Resolução nº 156 pode ser 
encontrado no Portal do CNJ na 
internet: www.cnj.jus.br.

Magistrados e servidores do TRF5 
poderão utilizar, a partir de hoje, 
o estacionamento da Esmafe5 
para deixar o carro enquanto for 
brincar o Carnaval, mediante apre-
sentação da iden-
tidade funcional. 
A Diretoria Geral 
lembra que du-
rante o período 
carnavalesco, o 
estacionamento 

secundário do Tribunal, com 347 
vagas, será cedido à Prefeitura do 
Recife, que disponibilizará o espa-
ço aos foliões, inclusive servidores 
do Tribunal. A área, isolada com 

tapumes, será 
monitorada por 
fiscais do go-
verno municipal, 
com a finalidade 
de evitar a ação 
de flanelinhas.

A Divisão da Primeira Turma 
informa que não haverá sessão 
ordinária na próxima quinta-fei-
ra, 14 de fevereiro. A suspensão 
ocorreu em virtude da limita-
ção do tempo para ultimar os 
processos colocados em pauta 
de julgamento, por causa do 
feriado de Carnaval. A próxima 
sessão de julgamento está mar-
cada para o dia 21 de fevereiro.

A feira de produtos orgânicos, que 
acontece todas as sextas-feiras no 
TRF5, excepcionalmente, não fun-
cionará hoje, em virtude dos feste-
jos carnavalescos. 
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