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O

Internet e Intranet ficarão indisponíveis neste sábado

JFCE comemora 
sucesso da 
Semana de 
Conciliação

NDRH

8/12: Dia da 
Justiça e de Nossa 
Sra. da Conceição

TRF5 aprova promoções e remoções de 
juízes federais

Pleno do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5 

deferiu, ontem (3/12), promoções 
de juízes federais substitutos, pelos 
critérios de merecimento e antigui-
dade. Confira os magistrados pro-
movidos a juízes federais titulares, 
com as respectivas varas federais 
que assumem: Tarcisio Corrêa Mon-
te (26ª-Palmares/PE), Daniel Guerra 
Alves (25ª-Iguatu/CE) e Bernardo 
Monteiro Ferraz (8ª – Sousa/PB), 
pelo critério de antiguidade; Iaci Ro-
lim de Sousa (31ª-Sobral/CE), Madja 
de Souza Moura Florencio (20ª-Sal-
gueiro/PE), Arnaldo Pereira de An-
drade Segundo (12ª-Pau dos Ferros/
RN) e Luiz Bispo da Silva Neto (22ª-
-Crateús/CE), por merecimento. 

Remoção – 
Na mesma 
sessão, foram 
deferidas, 
pelo crité-
rio de anti-
guidade, as 
remoções dos 
juízes federais 
Polyana Falcão Brito (1ª Relatoria-
-3ª Turma Recursal/PE), Mateus de 
Freitas Cavalcanti Costa (23ª/Gara-
nhuns), Joaquim Lustosa Filho (2ª 
Relatoria – 3ª Turma Recursal/PE), 
Ethel Francisco Ribeiro (34ª – Cabo 
de Santo Agostinho/PE), Cristiano 
de Jesus Pereira do Nascimento 
(31ª – Caruaru/PE), Adriana Fran-
co Melo Machado (11ª – Santana 

do Ipanema/AL), Claudio Kitner 
(3ª Relatoria-3ª Turma Recursal/
PE), Rodrigo Vasconcelos Coêlho 
de Araújo (35ª – Cabo de Santo 
Agostinho/PE), Temístocles Araújo 
Azevedo (37ª – Caruaru/PE), Mar-
cos Antonio Maciel Saraiva (32ª 
– Garanhuns/PE) e Halisson Rêgo 
Bezerra (15ª Vara, a ser instalada 
no dia 9/12, em Ceará-Mirim/RN).

A Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação (STI) informa que no 
próximo sábado (6/12), das 7h 
às 22h30, as operações do Da-
tacenter principal do TRF5 serão 
interrompidas, fazendo com que 
todos os serviços e sistemas do 
site do TRF5 e da Intranet fiquem 

indisponíveis durante esse perío-
do. De acordo com a STI, a medida 
é fundamental para a realização 
de testes na sala de contingência, 
localizada na expansão do edifí-
cio-sede do TRF5. “A finalidade é 
aprimorar o nosso procedimento 
de recuperação dos serviços es-

senciais (PJE, Esparta, Fluxus, Diá-
rio Eletrônico, RH/Folha, Correio 
eletrônico, Nnery – servidor de 
arquivos, Intranet, Portais e In-
ternet), explica a diretora da STI, 
Fernanda Montenegro. Os servi-
ços voltarão a funcionar normal-
mente após as 22h30.

No próximo dia 8 de dezembro 
não haverá expediente no TRF5 
e nas seções judiciárias vincula-
das, em virtude do feriado do Dia 
da Justiça, de acordo com a Lei 
5.010/66, que dispõe sobre os 
feriados na Justiça Federal brasilei-
ra. Nesse dia, o Plantão Judiciário 
funcionará e os prazos processuais 
que se iniciarem ou se encerrarem 
nessa data ficarão automatica-
mente prorrogados para o primei-
ro dia útil subsequente. Em 8 de 
dezembro também é celebrado o 
Dia de Nossa Senhora da Concei-
ção, feriado na cidade do Recife.

O mutirão de conci-
liação com processos 
das áreas habitacional 
(Emgea) e comercial 
(Caixa), realizado pela 
Justiça Federal no 
Ceará (JFCE), na se-
mana de 24 a 28 de novembro, 
alcançou, respectivamente, 42% 
e 70% de acordos nas audiên-
cias realizadas. A Emgea nego-
ciou R$ 2.721.018,57, e a Caixa 
recuperou R$ 1.091.105,72. A 
área comercial abrangeu conci-
liações pré-processuais (aquelas 
ainda não ajuizadas), evitando 
ajuizamento de novos proces-
sos. A conciliação faz parte da 
rotina da JFCE, durante todo o 
ano. Somente em 2014, foram 
realizadas cinco mutirões de 
conciliação, na Capital e interior. 
A maioria dos mutirões alcan-
çou altos índices de acordo, 
a exemplo dos realizados em 
Iguatu (75%) e Crateús (68,5%). 
Ao todo, o retorno foi de mais 
de R$ 12 milhões.

O Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (NDRH) 
informa aos estagiários de nível 
superior que as frequências, desli-
gamentos e férias do mês de de-
zembro devem ser entregues até o 
dia 10/12, devido ao recesso fo-
rense, que vai de 20 de dezembro 
a 6 de janiero de 2015.


