
Edição nº 658
www.trf5.gov.br

Jornal Mural Diário Produzido pela Divisão de
Comunicação Social do Tribunal Regional Federal da 5ª Região Fotos: Narciso Lins

Dezembro
28
QUINTA

Aniversariantes
Maria José de Sousa
3ª Turma
Joseny Gomes de Melo Simas
Apoio Especial
Omar Gomes de Sena Filho
Gab. Des. Petrucio Ferreira
Marcos Gomes da Silva
Soservi
Nilton Cândido Lages
Soservi
Alexandre Neves de Oliveira
VIP Segurança

Joezil Barros

Classificados

Dia do Salva-Vidas

Dia da Marinha Mercante

A Subsecretaria de Informática passa a
implementar em todos os setores do
TRF5 o Sistema Emporium de
Requisição On-Line de Material.

Para anunciar basta ligar
9018, 9019 ou 9005

Com apoio da Caixa Eco-
nômica Federal, a Escola
de Magistratura Federal da
5ª Região (Esmafe5) está
lançando nesta semana as
10ª e 11ª edições de sua
Revista. A publicação tem
seu conselho editorial
integrado pelos
desembargadores federais
Ridalvo Costa, Margarida
Cantarelli e Marcelo
Navarro, além do juiz federal Carlos
Rebêlo Júnior. Na 10ª edição, a Revista
traz as três monografias vencedoras do

Esmafe lança nova edição da Revista

concurso alusivo ao Dia do Servidor
Público, além de artigos de magistrados
federais e professores.

O desembargador federal
Lázaro Guimarães proferiu
palestra na Escola Superior
da Magistratura do Estado do
Ceará – Esmec. O magistrado
falou sobre o tema “Tutela
efetiva: garantia constitucional
de justiça eficiente”. A
conferência marcou também o
lançamento de obra jurídica
com idêntico título, de autoria do pales-
trante. Em seu discurso em Fortaleza,

Lázaro Guimarães disse que
“a tutela efetiva está
incorporada ao nosso sistema
constitucional, não apenas
como um princípio ou como
direito humano, mas como
uma garantia constitucional”.
Ao falar sobre celeridade
processual, acentuou que “nós
magistrados estamos sim

empenhados em prestar uma justiça no
tempo mais breve possível”.

Lázaro faz palestra em Fortaleza
A 4ª Vara da Justiça Federal, em Cam-
pina Grande, comemora a superação das
metas traçadas para este final de ano. Os
resultados obtidos desde o começo de
2006, quando havia 5.441 processos, até
segunda-feira, quando restavam apenas
2.875 processos em tramitação na vara,
foram o motivo das comemorações. O
resultado representa uma diminuição, em
termos absolutos já contados os feitos
distribuídos e retornados das instâncias
superiores nesse período.

Vara comemora
resultados na PB

A Justiça Federal em Alagoas julgou ou
conciliou quase 35 mil processos ao lon-
go de 2006. Foram 34.491 processos
resolvidos até 19 de dezembro. Apenas
nos Juizados Especiais Federais foram
solucionados 19.990 processos, de um
total de 22.926 distribuídos. Dentre as
realizações do ano que termina, desta-
cam-se a retomada da segunda etapa de
obras para conclusão do prédio da Sub-
seção Judiciária de Arapiraca. A sede
própria será entregue até março de 2007.

Justiça em Alagoas
faz 35 mil conciliações

A Justiça Federal em Salgueiro e
Garanhuns vai ganhar sede própria
na segunda quinzena de março. O
anúncio foi feito pelo presidente do
TRF5, desembargador federal
Francisco Cavalcanti. No Fórum
Juiz Federal Orlando Cavalcanti
Neves (Salgueiro) funciona a 20ª
Vara Federal. Já no Fórum
Ministro Evandro Gueiros Leite
(Garanhuns) está instalada a 23ª
Vara Federal. As duas varas vêm
funcionando em imóveis
alugados.

Sertão e Agreste
terão sede própria


