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Terceirizados ganham espaço para 
hora de descanso

Segunda Turma ConvitePresidente do TRF5 participa da  
sessão do Conselho da Justiça Federal

Justiça Federal em Alagoas ganha mais 
duas varas federais

partir de amanhã, a Justiça 
Federal em Alagoas (JFAL) 

será ampliada com mais duas 
varas federais: a 13ª, que será uma 
vara comum e vai funcionar no 6º 
andar da sede da JFAL, em Maceió, 
e a 14ª, no térreo do mesmo pré-
dio, com atendimento exclusivo 
para Juizado Especial Federal (JEF). 
A solenidade de inauguração será 
realizada, às 15h, pelo presidente 
do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região- TRF5, desembargador 
federal Paulo Roberto de Oliveira 
Lima, e o diretor do Foro da Se-

ção Judiciária de Alagoas 
(SJAL), juiz federal Paulo 
Machado Cordeiro.  
Gestão- com a solenidade 
de inauguração das novas 
varas federais em Alagoas, 
o desembargador federal 
Paulo Roberto de Oliveira 
Lima, que conclui seu mandato no 
dia 3 de abril, finaliza sua marato-
na de ampliação da Justiça Federal 
da 5ª Região. Durante esses dois 
anos à frente do TRF5, o magis-
trado inaugurou 16 varas federais, 
além de ter participado da inaugu-

ração de sedes próprias e anexos. 
A instalação das novas varas fe-
derais cumpre uma determinação 
do TRF5 e do Conselho da Justiça 
Federal (CJF), que tem por objetivo 
ampliar e interiorizar o atendimen-
to da Justiça Federal aos cidadãos.

O diretor-geral, Marcos Netto, 
oficializou, na última sexta-feira 
(22/03), a entrega do espaço 
reservado para o descanso dos 
funcionários terceirizados em 
sua hora do almoço. A área fica 
no jardim 
do estacio-
namento 
principal, 
do lado 
oposto à 
entrada do 
edifício-
-sede do 
TRF5. Bas-
tante ar-
borizado e 
com vista para o Rio Capibaribe 
e o manguezal, o quiosque está 
com dois bancos de cimento, 
que serão substituídos por 12 
bancos de madeira plástica, a se-
rem licitados. O espaço atenderá 
aos cerca de 150 terceirizados 
que trabalham em diversos se-
tores do TRF5. Além de Marcos 
Netto, participaram da entrega 
do espaço a diretora adminis-

trativa, Sorária Caio, o diretor da 
Subsecretaria de Infraestrutura e 
Administração Predial (SIAP) em 
exercício, Ernani Maciel, a super-
visora da Seção de Conservação 
de Edificações/SIAP, Maria das 

Montanhas, 
a supervi-
sora e a en-
carregada 
da Soservi, 
respecti-
vamente, 
Maria José 
e Marinilza 
Bezerra. “A 
disponibi-
lização de 

uma área para descanso dos fun-
cionários terceirizados era uma 
das preocupações do presidente, 
desembargador federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima. Essa é 
uma área privilegiada, bem venti-
lada e que proporciona aconche-
go, sem incomodar os funcioná-
rios terceirizados na sua hora de 
descanso do almoço”, ressaltou 
Marcos Netto.

A Segunda Turma comunica que as 
sessões ordinárias de julgamento 
de amanhã (26/03) e do dia 2/04 
serão realizadas, excepcionalmen-
te, às 9h, e não às 14h, como ocor-
re normalmente. A reunião ocorre 
na Sala Sul e poderá estender-se 
ao turno da tarde, a depender das 
demandas de preferências nos jul-
gamentos e sustentações orais.

Dentro da programação de visita às 
autoridades para entregar o con-
vite da posse, o futuro presidente 
do TRF5, desembargador federal 
Francisco Wildo, esteve, na última 
quinta-feira (21/03), no Tribunal 
Regional do Trabalho da 6ª Região 
(TRT6), onde foi recebido pelo pre-
sidente daquela Corte, desembar-
gador Ivanildo da Cunha Andrade.

O presidente do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região - TRF5, 
desembargador federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima, acom-
panhado pelo diretor-geral, 
Marcos Netto, faz, hoje, sua 
última participação como mem-
bro do colegiado do Conselho 

da Justiça Federal (CJF). Durante 
a sessão, presidida pelo ministro 
Felix Fischer (presidente do CJF e 
do Superior Tribunal de Justiça), 
o colegiado vai deliberar sobre 
assuntos administrativos e orça-
mentários da Justiça Federal de 
1º e 2º graus. 


