
www.trf5.jus.br

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

Edição nº 1453

Fotos:  Juliana Galvão
e Marcos Costa

4TERÇA
Maio

Aniversariantes
Andréa Maria de Cerqueira Vieira
Divisão da 1ª Turma

Felipe Valentim da Silva
Recursos

Preocupado em reduzir os danos
causados pelo mercúrio, material

tóxico que polui o meio ambiente e
traz danos à saúde, o TRF5 está

descaracterizando lâmpadas que
possuem essa substância. A

iniciativa reflete a preocupação da
instituição em contribuir para a

preservação da natureza.

Lâmpadas fluorescentes tratadas

Esta semana, o
desembargador federal
Francisco Barros Dias
estará ministrando, na
capital paraibana, o curso
de atualização Tutela
Antecipada e Tutela
Cautelar, dirigido a
advogados, juízes,
promotores, procuradores,
assessores jurídicos,
servidores públicos lotados em
assessorias jurídicas e demais
estudiosos do Direito. O encontro será
realizado no Atlântico Paia Hotel,

Desembargador Barros Dias
ministra curso na Paraíba

localizado na Praia de Tambaú
(João Pessoa), da quinta-feira
até sábado. As aulas serão
ministradas na quinta-feira, das
14h30 às 18h, na sexta-feira, das
8h às 11h30 e das 14h30 às
18h, e no sábado, das 8h às 12h.
Informações pelos telefones
(83) 9122-9198 (João Pessoa) e
(84) 3201-7689/9431-6225 (Rio
Grande do Norte), ou pelo site

www.latosensuescolajuridica.com.br.
Desde o final de março, o magistrado vem
ministrando, no Recife, o curso de atualiza-
ção em Processo de Execução Civil.

O núcleo da Escola de
Magistratura Federal da 5ª Região
no Rio Grande do Norte, em parceria
com o Instituto Potiguar de Direito
Público, está com inscrições abertas
para o projeto Quinta Jurídica. Nesta
edição, o juiz federal Marco Bruno
Miranda Clementino, a juíza de Direito
Sulamita Pacheco e a advogada Maria
Elza Bezerra Cirne irão debater o tema
“Processo Eletrônico”. O encontro será
realizado na próxima quinta-feira, dia 06,
às 19h, no auditório da Justiça Federal
do Rio Grande do Norte. Informações e
inscrições pelo site www.jfrn.jus.br.

Núcleo potiguar da
Esmafe5 debate o
Processo Eletrônico

Até a próxima sexta-feira, o Núcleo
alagoano da Escola de Magistratura
Federal (Esmafe5/AL) estará recebendo
inscrições para o V Concurso de
Monografias, que nesta edição
homenageia o desembargador federal
Marcelo Navarro (vice-presidente do
TRF5). O concurso será realizado em
duas categorias: profissional, com o
tema A Objetivação do Controle
Concreto de Constitucionalidade; e

estudantes, cujos
trabalhos deverão
versar sobre qualquer
tema relacionado à
atuação da Justiça
Federal. A monografia
deverá conter o
pseudônimo do autor
e a bibliografia consultada, de acordo
com as normas da ABNT. Informações
pelos telefones (82)2122-4338/4205.

Concurso de Monografias recebe inscrições até sexta

O Conselho da Justiça Federal liberou, na
semana passada, aos tribunais regionais
federais R$ 1.144.485.281,99 para paga-
mento do primeiro lote de precatórios de
natureza comum (não-alimentícios). Os
valores relativos à União correspondem a
R$ 908.350.021,35 e os das entidades
federais contabilizam R$ 236.135.259,64. 
No próximo mês ocorrerá a última etapa
de liberação de recursos dos precatórios
não-alimentícios.

CJF libera R$ 1,1
bilhão para precatórios

Vinte e três adolescentes participantes
do Programa de Estágio de Nível
Médio do TRF5 concluem, no próximo
sábado, o curso de Informática Básica.
As aulas, ministradas voluntariamente
pelo servidor Johnmary Araújo, incluem
noções de windows, word, excel e
power point. O curso é realizado em
parceria com a ONG Moradia e 
Cidadania (Funcionários da Caixa
Econômica Federal) e busca capacitar
os 23 jovens para atuar no Tribunal. As
aulas foram realizadas aos sábados,
das 8h às 12h, na Esmafe5.

Estagiários concluem
curso de Informática

Marcelo
Navarro


