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TRF5 se destaca entre tribunais do País

Argumento vence Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça

Feriados

Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região - TRF5 está 

entre os tribunais brasileiros mais 
eficientes nas áreas de gestão e 
jurisdição, de acordo com a pes-
quisa Justiça em Números 2013, 
do Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ), que será lançada hoje 
(15), às 9h, no Tribunal Superior 
do Trabalho (TST), em Brasília/
DF, pelo presidente do CNJ e do 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
ministro Joaquim Barbosa. Pelo 
destaque obtido, o presidente do 
TRF5, desembargador federal Fran-
cisco Wildo, vai expor hoje, às 16h, 
a experiência exitosa do Tribunal, 
durante a realização do painel “Ad-

ministração da Justiça e a Garantia 
de Direitos: Diálogos sobre a Efici-
ência na Gestão do Judiciário”. 
Justiça em números - O lança-
mento da pesquisa faz parte do 
VI Seminário Justiça em Números.  
De acordo com o relatório Justiça 

em Números 2013, com dados 
da Justiça em 2012 e do próprio 
TRF5, faltando menos de três 
meses para encerrar o prazo de 
cumprimento da Meta 2 - julgar, 
até 31/12/2013, 50% dos pro-
cessos distribuídos em 2008 –, o 
Tribunal já está com mais de 99% 
dos processos de 2008 julgados. 
Em relação à Meta 18 - julgar até 
o final deste ano todos os pro-
cessos de crime contra a admi-

nistração pública e ações de impro-
bidade administrativa, distribuídos 
até 31 de dezembro de 2011 -, o 
TRF5 julgou 72,4% dos 7.965 pro-
cessos alvos da meta. 

A Revista Argumento, publicação 
trimestral do TRF5, foi a vencedo-
ra do XI Prêmio Nacional de Co-
municação e Justiça, na categoria 
Revista. A premiação aconteceu 
na última sexta-feira (11/10), no 
final do IX Congresso Brasileiro 
dos Assessores de Comunicação 
da Justiça – Conbrascom 2013, 

realizado em São Paulo. A Argu-
mento disputou a final do prêmio 
com as revistas Legal (OAB de 
Sergipe) e MP Notícias (Ministério 
Público da Paraíba). Representan-
do o TRF5, a diretora da Divisão 
de Comunicação Social, Isabelle 
Câmara, recebeu a estatueta em 
bronze, criada pelo artista plástico 

gaúcho Henrique Radomsky es-
pecialmente para o Prêmio Na-
cional de Comunicação e Justiça. 
A deusa da Justiça, segurando 
uma balança e um pergaminho, 
simboliza a comunicação e o 
direito como instrumentos com-
plementares para a concretização 
da cidadania.

A Turma Regional de Uniformi-
zação (TRU) se reuniu ontem, no 
TRF5. Presidida pelo coordenador 
dos JEFs, desembargador fede-
ral Lázaro Guimarães, a TRU é 
composta pelos presidentes das 
Turmas Recursais da 5ª Região. 
A sessão foi realizada de forma 
presencial e contou com a partici-
pação dos juízes federais Rudival 
Gama, Francisco Rios, Bruno Carrá, 
José Baptista Neto, Frederico Ko-
ehler, Fernando Stefaniu e Felini 
Wanderley. A TRU decide sobre 
julgados divergentes ente Turmas 
Recursais de uma mesma região 
jurisdicional.

A Presidência do TRF5 comunica 
que o feriado do Dia do Servidor, 
comemorado no dia 28 de outu-
bro, será mantido no próprio dia, 
segunda-feira. O feriado do dia 
1º de novembro (Lei Federal nº 
5.010/66) também permanece inal-
terado. Nesses dois dias não haverá 
expediente no TRF5, porém, haverá 
Plantão Judiciário. Os feriados e 
pontos facultativos estão informa-
dos no Ato nº 00229/2013 da Pre-
sidência desta Corte, e podem ser 
conferidos no banner veiculado na 
intranet e portal do TRF5.

Uniformização

O corregedor regional da 5ª 
Região, desembargador federal 
Francisco Barros Dias, fará, hoje, 
palestra no Workshop Acesso à 
Justiça: 10 Anos de Juizados Es-
peciais Federais (JEFs). O evento 
acontece até amanhã (16/10), no 
auditório do Conselho da Justiça 
Federal (CJF), em Brasília, e tem 
como objetivo discutir e analisar 
os problemas dos JEFs, aponta-

dos pela pesquisa concluída no 
ano passado pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), a pedido do CEJ/CJF. O 
diretor da Subsecretaria de Pes-
soal do TRF5, Onaldo Manguei-
ra, também está participando 
do evento, que tem a coorde-
nação científica do juiz federal 
da Seção Judiciária de Sergipe, 
Ronivon de Aragão.

Barros Dias palestra em workshop


