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Presidente do TRF2 conhece as rotinas 
judiciárias da 5ª Região

Licitação do restaurante é retomada hoje

JFAL abre inscrições para conciliadores

Evento comemora 25 
anos da Constituição Aniversariantes
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presidente do Tribunal 
Regional Federal da 5ª 

Região – TRF5, desembarga-
dor federal Francisco Wildo, 
recebeu, na manhã de ontem, 
a visita do presidente do TRF 
da 2ª Região, desembargador 
federal Sérgio Schwaitzer,  da 
diretora da Secretaria Judici-
ária daquela Corte, Claudia 
Ribeiro Simões, e do coordenador 
do Núcleo do Processo Judicial 
Eletrônico (PJe) do TRF2, Paulo 
Braga Gadelha dos Santos. Eles 
vieram aprofundar os conhecimen-
tos sobre as rotinas de trabalho da 
Secretaria Judiciária desta Corte. 
Durante o encontro, a diretora da 
Secretaria Judiciária (SJ) do TRF5, 
Telma Motta, elencou as atividades 
desenvolvidas pela SJ, tais como  
metas, divisão de atividades, sis-
temas idealizados pela Secretaria  
e pelos servidores, ente outras. A 
reunião contou, ainda, com a par-
ticipação do diretor da Divisão de 
Desenvolvimento Institucional, Luiz 
Targino, e dos servidores Valfrido 
Santiago (Núcleo de Integração e 
Unificação de Procedimentos de 

1º e 2º Graus), e Marcelo Farias 
(Subsecretaria de Tecnologia 
da Informação). Os visitantes 
conheceram também a sala dos 
ex-presidentes, o Memorial e o 
heliponto, onde Schwaitzer afir-

O processo de licitação pública 
elaborado pelo Tribunal Regional 
da 5ª Região - TRF5, referente à 
cessão de espaço localizado no 
16º andar do edifício-sede, para 
uso do restaurante, já está em 
procedimento de diligência de 
comprovação da documentação 
apresentada pelas empresas con-

correntes. Na última terça-feira 
(30/07), a Comissão Permanente 
de Licitação (CPL) procedeu a 
abertura dos envelopes de habi-
litação e análise dos documentos 
de duas empresas especializadas 
no ramo de alimentos. De acor-
do com a CPL, a licitação será re-
tomada na tarde de hoje (1º/08).

O diretor do Foro da 
Seção Judiciária de 
Pernambuco (SJPE), 
juiz federal Frederi-
co Azevedo, a dire-
tora da Secretaria 
Judiciária do TRF5, 
Telma Motta, e a 
diretora do Núcleo 
Judiciário da Seção 
Judiciária de Per-
nambuco, Geórgia 
Paixão, durante audiência com o 
presidente da OAB-PE, Pedro Henri-

Estão abertas as inscrições para o 
evento “25 Anos da Constituição Ci-
dadã: olhar para o passado, reflexão 
sobre o presente e construção do 
futuro”. Promovido pelo Centro de 
Estudos Judiciários do Conselho da 
Justiça Federal (CEJ/CJF), o encontro 
acontece nos dias 4, 5 e 6 de setem-
bro, no Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), em Brasília/DF. O evento tem 
como pauta traçar um panorama 
histórico e político dos 25 anos de 
existência da atual Constituição da 
República Federativa do Brasil, bem 
como debater sobre sua efetividade 
e os próximos desafios a serem en-
frentados.  Inscrições: (www.cjf.jus.br).

A Justiça Federal em Alagoas (JFAL) 
está com inscrições abertas para o 
processo seletivo que visa ao pre-
enchimento de nove vagas, mais 
cadastro de reserva, para concilia-
dores dos Juizados Especiais Fede-
rais (JEFs), sediados na capital. Para 
se inscrever, o candidato deverá ser 

graduado em Direito ou estar cur-
sando o 5º período ou 3º ano do 
referido curso.  As inscrições serão 
realizadas na 6ª, 9 ª ou 14ª Vara 
Federal da JFAL, das 9h às 18h. As 
inscrições seguem até o dia 16 de 
agosto. Mais informações: www.jfal.
jus.br.

mou que o Recife tinha uma “vista 
imbatível”. Ele ainda foi convidado 
para a reunião da “Amado” (Asso-
ciação dos Maridos Dominados), 
composta pelos desembargadores 
deste Tribunal.

que Alves, sobre a interiorização do 
PJe em Pernambuco.


