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Turma Regional de Uniformização realiza 
primeira sessão do ano

Curso Direito Civil 
tem vagas para  
servidores

Prêmio Educação a Distância tem 
inscrição prorrogada

Concurso para 
servidores

Paulo Gadelha recebe a Medalha Pontes 
de Miranda
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coordenador regional dos 
Juizados Especiais Federais 

(JEFs), desembargador federal 
Geraldo Apoliano, presidiu, ontem, 
no Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5, a primeira reunião 
deste ano da Turma Regional de 
Uniformização de Jurisprudência 
dos JEFs da 5ª Região. Participa-
ram os presidentes ou represen-
tantes das Turmas Recursais, além 
do coordenador estadual dos 
Juizados Especiais de Alagoas, o 
desembargador Pedro Augusto 
Mendonça de Araújo (TJAL), que 

esteve presente em razão 
da implantação da Turma 
Estadual de Uniformização 
do Judiciário alagoano.
Praticidade - Foram julga-
dos 19 pedidos de unifor-
mização de jurisprudência 
das Turmas Recursais da 5ª 
Região. A decisão desses proces-
sos será aplicada a outros feitos 
que estão aguardando a decisão 
do paradigma julgado - mesma 
matéria. De acordo com o desem-
bargador federal Geraldo Apo-
liano, a forma de julgar da Turma 

Regional de Uniformização é prá-
tica, rápida e econômica. Alagoas, 
Ceará e Sergipe participaram por 
videoconferência, o que confere 
a economia de recursos, evitando 
que juízes se desloquem para a 
sede do TRF5.

Hoje, às 17h30, após 
a sessão do Pleno, o 
desembargador fe-
deral Paulo Gadelha 
será reverenciado pe-
los desembargadores 
e servidores do TRF5. Na ocasião, 
ele será condecorado com a mais 
alta distinção concedida por esta 
Corte: a Medalha da Ordem do 

Mérito Pontes de Miran-
da. Na mesma sessão, 
ele também receberá 
outras homenagens 
dos seus pares, além de 
um curto vídeo sobre 

sua vida pessoal e profissional 
e o lançamento da 2ª edição da 
revista Argumento, que traz um 
perfil do desembargador.

O TRF5 publicou ontem, em 
seu Diário Eletrônico Admi-
nistrativo, o “Edital de Con-
vocação” para os candidatos 
inscritos no Concurso Público 
para provimento de cargos 
na sede do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região- TRF5 
e nas Seções Judiciárias dos 
Estados de Pernambuco, Ceará, 
Rio Grande do Norte, Paraí-
ba, Alagoas e Sergipe. O texto 
refere-se a orientações, entre 
as quais, data, horário, duração 
das provas, material necessário 
e outros itens importantes para 
o conhecimento do candidato. 
As provas objetivas serão rea-
lizadas no dia 23 de setembro. 
Para consultar o Edital, basta 
acessar o menu “Publicações” 
e selecionar as opções: Órgão 
(Tribunal Regional Federal da 
5ª Região); Edição ( Adminis-
trativo); Período (Setembro) na 
página do TRF5: www.trf5.jus.br.

O Núcleo de 
Desenvolvi-
mento de Re-
cursos Huma-
nos (NDRH) 
do TRF5 informa que foram dispo-
nibilizadas 30 vagas para os servi-
dores participarem do Curso Direi-
to Civil para Magistrados Federais. 
O curso será realizado na Escola 
de Magistratura Federal (Esmafe5), 
nos dias 20 e 21/09, e as inscri-
ções poderão ser efetuadas até 
o dia 14/09, através da área de 
“Próximos eventos” da intranet 
do TRF5. A programação do curso 
também pode ser encontrada no 
mesmo link. Maiores informações 
nos ramais: 9815, 9818, 9804.

O prazo para envio de trabalhos 
para concorrer ao Prêmio CNJ de 
Educação a Distância foi prorroga-
do até as 18h do dia 15/09/2012. 
O prêmio tem como objetivo re-
conhecer casos de sucesso do uso 
da educação a 
distância, incenti-
vando os tribunais 
a promoverem fer-

ramentas online de disseminação 
do conhecimento e técnicas que 
ampliem a oferta de treinamentos. 
As inscrições são exclusivas pelo 
site do Conselho Nacional de Jus-
tiça (www.cnj.jus.br).


