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Vice-presidente do TRF5 faz balanço 
positivo do primeiro ano de gestão

de Abril10
QUINTA

NDRH informa sobre cursos com inscrições abertas

Estudantes de 
Direito visitam 
Tribunal

Desembargadores 
federais recebem 
comenda do Rio 
Grande do Norte

Próxima sessão 
da Segunda Turma 
será no dia 22/04

Boletim especial sobre os 25 anos 
do TRF5 será distribuído hoje

Aniversariantes
Juiz Federal Fernando 

Escrivani Stefaniu
SJSE – Turma Recursal

Regina Coeli P. Tenório da Silva
MPS

vice-presidente do TRF5, de-
sembargador federal Edilson 

Nobre, comemora os resultados 
obtidos no primeiro ano à frente 
da Vice-Presidência. Entre as atri-
buições do magistrado, a respon-
sabilidade pela admissibilidade de 
recursos especiais e extraordiná-
rios, atividade que concentra mais 
de 50% dos processos desta Cor-
te. De acordo com a diretoria da 
Subsecretaria de Recursos Extra-
ordinários, Especiais e Ordinários 
(SREEO), quando o vice-presidente 
assumiu o cargo, em 3/04/2013, 
existiam mais de 11 mil processos 
conclusos e 17 mil tramitando na 
SREEO, além dos processos so-
brestados.

O Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (NDRH) 
informa que estão abertas, na 
Intranet, até o dia 17/04, as inscri-
ções para os cursos “Vida que te 
quero bem”; “Ética - uma questão 
de escolha” e “Atendimento ao 

público”. O período de realização 
dos referidos treinamentos é, res-
pectivamente: de 08/05 a 30/05; de 
05/06 a 29/06; e de 31/07 a 24/08.  
Para os servidores interessados em 
atualizar seus conhecimentos na 
língua portuguesa, estão abertas, 

até o dia 18/04, as inscrições para 
o curso Português Concordância 
e Regência Verbal – T1, que será 
realizado no período de 24/04 
a 25 /05. Os cursos possuem 40 
vagas cada e serão realizados em 
ambiente virtual. 

Para registrar em texto e imagens 
os eventos comemorativos dos 
25 anos do TRF5, a Divisão de 
Comunicação Social editou um 
boletim especial. A publicação 
tem quatro páginas, em formato 
A3, dobrado, e será distribuído a 
partir de hoje.

Redução – A estatística do mês 
passado apontou 6.842 processos 
conclusos, 8.452 em processamen-
to na SREEO e 8.467 sobrestados 
no Núcleo de Repercussão Geral 
e Recursos Repetitivos (NURER).  
De acordo com os dados da Vice-
-Presidência, a redução é ainda 
mais significativa quando observa-
do que, mensalmente, são conclu-
sos, em média, dois mil processos.  
Para Edilson Nobre, a redução no 
volume de processos se deve a 
vários fatores, dentre os quais a 
simplificação das rotinas de traba-
lho, uma maior interação gabinete-
-secretaria, agilizando a tramitação 
do feito e evitando atos desneces-
sários e a realização de mutirões.

A Segunda Turma de julgamento 
do TRF5 comunica que, por delibe-
ração de seus integrantes, decidiu 
não realizar sessão de julgamento 
na próxima terça-feira, dia 15/04. 
Os remanescentes de pautas ante-
riores poderão ser levados a julga-
mento na sessão do dia 22/04.

Os desembargadores federais 
Francisco Wildo (presidente), Luiz 
Alberto Gurgel de Faria, Marcelo 
Navarro e Rogério Fialho serão 
agraciados com a comenda “Fer-
nando de Miranda Gomes”, honra 
máxima da Procuradoria Geral do 
Estado do Rio Grande do Norte. A 
solenidade será realizada na próxi-
ma segunda-feira (14/04), às 20h, 
no Auditório da Escola de Gover-
no, no Centro Administrativo, s/n, 
Lagoa Nova, Natal/RN.

Alunos dos 7º e 9º períodos do 
curso de Direito da Faculdade Boa 
Viagem, no Recife, estiveram, on-
tem, no TRF5. Na programação, 
visita à exposição comemorativa 
aos 25 anos do Tribunal, sessão de 
julgamento do Pleno, Presidência 
e Heliponto. Os estudantes tam-
bém assistiram ao vídeo institucio-
nal “A Casa do Direito”.


