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TRF5 sem expediente na Semana Santa

JFCE inaugura o Fórum Social 
Dom Helder Câmara
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Luiz Alberto 
Gurgel é 
homenageado 
na JFRN
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Aniversariantes

Marcelo Navarro, Ubiratan Delgado e Rogério Fialho

O presidente do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região 

- TRF5, desembargador federal 
Francisco Wildo, comandou na úl-
tima sexta-feira (27), junto com o 
diretor do Foro da Justiça Federal 
no Ceará (JFCE), juiz federal Leo-
nardo Resende, a inauguração do 
Fórum Social Dom Helder Câmara, 
no centro de Fortaleza. Estiveram 
presentes na solenidade o gover-
nador do Ceará, Camilo Santana, 
o prefeito de Fortaleza, Roberto 
Cláudio, a presidente do Tribunal 
de Justiça do Ceará (TJCE), desem-
bargadora Iracema do Vale, os 
desembargadores federais Fernan-
do Braga e Roberto Machado, e o 
professor Geraldo Francken, repre-
sentando os familiares e amigos 

de Dom Helder. 
Em tom de des-
pedida da função 
de presidente do 
TRF5, Francisco 
Wildo considerou 
a obra primorosa. 
“A JFCE conseguiu, 
neste prédio, im-
plantar um Fórum específico para 
servir aos menos favorecidos. Não 
existe democracia onde não for 
consagrada a dignidade humana. 
E é a isso que esse Fórum serve, à 
democracia, à cidadania, à digni-
dade”, discursou o presidente do 
TRF5.
O Fórum - No andar térreo do 
Fórum Social funcionarão sete 
salas de audiências, seis de perí-

cias, uma central de conciliações, 
agência de atendimento do INSS 
e um protocolo integrado. A JFCE 
também oferecerá os serviços de 
atendimento e recebimento de 
petição inicial. No primeiro andar 
funcionarão as salas da OAB-CE, 
Biblioteca, Distribuição, além de 
espaço reservado para treinamen-
tos e para a Escola da Magistratu-
ra Federal (Esmafe-CE).

De acordo com o Ato nº 
0025/2015, assinado pelo pre-
sidente do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5, 
desembargador federal Francisco 
Wildo, entre os dias 1º a 5/04, 
não haverá expediente na Cor-

te, devido ao feriado da Semana 
Santa. O Ato estabelece que nos 
dias de feriados e pontos facul-
tativos, durante os quais o expe-
diente será suspenso no Tribunal, 
funcionará o Plantão Judiciário e 
os prazos processuais com venci-

mentos no período ficarão pror-
rogados para o primeiro dia útil 
subsequente (6/04). O calendário 
de feriados e pontos facultativos 
de 2015 foi divulgado pelo TRF5 
no Diário Eletrônico da Justiça 
Federal da 5ª Região.

Na véspera do dia da saúde e 
da nutrição, o NAS chama aten-
ção para a questão da susten-
tabilidade de nossos hábitos 
alimentares. Não basta apenas 
consumir alimentos saudáveis, 
mas também dar preferência 
àqueles produzidos com cons-
ciência ecológica. Ao fazer esta 
opção, cada um de nós está 
contribuindo para a preservação 
do meio ambiente. A alimenta-
ção consciente preocupa-se com 
o alimento desde sua produção 
até o momento de ser consumi-
do. Deve-se combater o desper-

dício e priorizar o consumo de 
alimentos orgânicos. Sempre que 
possível, recomenda-se evitar o 
consumo de alimentos prepara-
dos, congelados e transportados, 
preferindo-se os alimentos da 
safra e da região. Segundo infor-
mações da Prefeitura da Cidade 
do Recife (PCR), a cidade conta 
atualmente com treze feiras de 
produtos orgânicos. A localiza-
ção e o horário de funcionamen-
to de cada unidade podem ser 
conferidos no endereço http://
www2.recife.pe.gov.br/pcrservi-
cos/feiras-agroecologicas/.

Alimentação, Saúde e Sustentabilidade

O ministro do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) Luiz Alber-
to Gurgel de Faria foi home-
nageado, na última sexta-feira 
(27), pelos juízes federais e 
servidores da Justiça Federal no 
Rio Grande do Norte (JFRN), no 
auditório daquela seção judiciá-
ria. Luiz Alberto Gurgel presidiu 
o Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 durante o biênio 
de 2009 a 2011,  período em que 
foi realizada a compra do prédio 
da Caixa Econômica Federal (CEF) 
e implantado o Processo Judicial 
eletrônico (PJe) nesta jurisdição, 
que se tornou modelo de sistema 
para o Poder Judiciário.

A Quarta Turma antecipará o ho-
rário da sessão ordinária do dia 31 
de março, das 14h para às 13h. A 
reunião será realizada na Sala das 
Turmas, pavimento Norte, no 2º 
andar do TRF5.


