
Inscrições para curso sobre Utilização dos 
Painéis do Portal de BI

TRF5 funciona em 
regime de plantão 

Aperfeiçoamento de magistrados: Esmafe 
repassa recursos para seções judiciárias

TRU realizará sessão no dia 9 de março

I Jornada de Direito Tributário

Segunda Turma do TRF5 julga 
processos que tratam de auxílio-
transporte, hora-extra e seguro-
desemprego

NAS divulga orientações sobre o coronavírus

Comitê se reúne com colaboradores, 
associações e Sindicatos

JFPB inaugura subsede

Ainda há vagas para o treinamento “Utilização dos 
Painéis do Portal de BI – Módulo de Gestão Processual”, 
oferecido pelo Núcleo de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos (NDRH) do TRF5. As aulas serão ministradas 
pela instrutora interna Flávia Cavalcante Brito, na 
Sala de Informática da Esmafe. Esta terceira turma da 
capacitação terá aulas no dia 14/4, das 14h às 16h. Para 
se inscrever é necessário enviar nome, matrícula, lotação, 
ramal e e-mail para: ndrh-treinamento@trf5.jus.br, até a 
quinta-feira (5).

Em razão do feriado em comemoração 
à Carta Magna de Pernambuco, o TRF5 
funcionará em regime de plantão nesta 
sexta-feira (6/03). Prazos processuais 
com início ou fim nesse dia serão 
automaticamente prorrogados para o 
primeiro dia útil subsequente (9/03).

A Escola de Magistratura Federal da 5ª Região – Esmafe repassou 
R$ 470 mil para os núcleos seccionais da Escola, para que sejam 
realizadas atividades de aperfeiçoamento de magistrados, durante 
o ano de 2020, nas Seções Judiciárias da 5ª Região. Os valores 
foram liberados no fim do mês de janeiro e correspondem às ações 
previstas em planejamento anual, definido entre a direção da Esmafe 
e dos núcleos seccionais. Para a distribuição dos valores, a Esmafe 
considera o número de magistrados em cada estado da 5ª Região. 

A Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região (TRU) realizará sessão 
ordinária no próximo dia 9, a partir das 10h, no Salão do Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
- TRF5, no Recife/PE. Serão levadas a debate 34 ações judiciais na pauta de julgamento. Os pedidos de 
sustentação oral presencial ou por videoconferência ainda podem ser agendados por meio do sistema 
Creta, do e-mail da coordenação dos Juizados (coordenadoria.jef@trf5.jus.br) ou pessoalmente pelos 
advogados(as), no dia da sessão, antes do início dos trabalhos. 

O Conselho da Justiça Federal realiza, entre os dias 27 
e 29/5, a I Jornada de Direito Tributário, em Brasília. 
Interessados em apresentar propostas devem enviar 
os trabalhos até hoje (4), através do site do CJF: www.
cjf.jus.br. O desembargador federal Edilson Nobre 
participará da Jornada como presidente da comissão 
de trabalho “Sistema Tributário Nacional. Princípios 
gerais. Competência tributária. Limitações ao poder 
de tributar”. O evento visa à produção de enunciados, 

que consistem em delinear posições interpretativas sobre o Direito Tributário vigente, adequando-as às 
inovações legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais por meio do debate entre especialistas.

A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5 julgou, 
na sessão do dia 4 de fevereiro, três processos distintos que envolvem 
questões administrativas entre os servidores públicos e a União, como 
auxílio-transporte, hora-extra e seguro desemprego. O relator das ações foi 
o desembargador federal Paulo Roberto de Oliveira Lima. O órgão colegiado 
também é composto pelos desembargadores federais Leonardo Carvalho e Paulo Cordeiro.

Diante da confirmação da presença do coronavírus em território brasileiro, 
além dos casos suspeitos da doença no Estado de Pernambuco, o Núcleo 
de Assistência à Saúde (NAS) do TRF5 decidiu divulgar algumas orientações 

importantes sobre o vírus. Confira no nosso site.

Autogestão em Saúde

O Comitê de Autogestão em Saúde do TRF5 realiza, hoje e amanhã (5), uma reunião com colaboradores 
e representantes de entidades sindicais e associações das Seções Judiciárias, para discutir o programa 
que será implantado na 5ª Região. Nesta quarta-feira, o encontro será com a rede de colaboradores. Já na 
quinta, além dos colaboradores, a reunião contará com a presença de lideranças sindicais e associativas. A 
proposta é, de maneira participativa e dialógica, definir as etapas do projeto e a estrutura do programa. 

A Justiça Federal na Paraíba (JFPB) realizou, ontem (3), 
a solenidade de inauguração oficial de sua Subsede, 
localizada na torre sul do Edifício Duo Corporate Towers 
(DCT), em João Pessoa. O evento contou com a presença, 
entre outros, do presidente do TRF5, desembargador 
federal Vladimir Souza Carvalho, dos desembargadores 
federais Rogério Fialho (diretor da Esmafe) e Carlos Rebêlo 
Júnior (corregedor-regional), além do diretor do Foro da 
Seção Judiciária paraibana, juiz federal Bruno Teixeira de 
Paiva. (Com informações da Ascom/JFPB)
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