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Rogério Fialho assume novos desafios no TRF5

Slogan do Planejamento Estratégico da JF

Autismo: gabinete do desembargador 
Fernando Braga adere à campanha

Seminário 

ara quem não confe-
riu a exposição co-

memorativa aos 25 anos 
do TRF5, ainda dá tempo 
de fazer uma retrospectiva 
pela história do Tribunal. 
A exposição “TRF da 5ª 
Região – 25 anos de Ins-
talação”, organizada pela 
servidora Nancy Freitas, fi-
cará aberta à visitação até 
o dia 15 de abril, no térreo 
do edifício-sede. Contada 
através de peças que foram utili-
zadas na antiga (Palácio Frei Ca-
neca) e na atual sede, que fazem 
parte do acervo do Memorial da 
Corte, a história dos 25 anos do 
TRF5 é eternizada através de fotos, 

documentos, o brasão da Repú-
blica em bronze, todos os exem-
plares do periódico TRF5 Hoje, 
a Medalha Pontes de Miranda, 
togas e o troféu do Prêmio Inno-
vare, cedido pelo desembargador 

federal Marcelo Navarro. 
Memorial - Estão expostas 
também relíquias, algumas 
em desuso, como a primei-
ra central de telefone usa-
da na Corte, um exemplar 
de máquina datilográfica, 
o globo sorteador, para 
distribuição dos proces-
sos, placas em bronze das 
primeiras viaturas utiliza-
das pelos magistrados, o 
primeiro relógio protoco-

lador de documentos, os primei-
ros autos processados e julgados, 
entre outras.  Após o dia 15, os 
objetos voltarão ao Memorial do 
TRF5, localizado no 15º andar do 
edifício-sede.

O desembargador federal Rogério Fialho 
foi eleito, na última quinta-feira (27/03), 
presidente da Quarta Turma de julga-
mento do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região. O magistrado substitui a desem-
bargadora federal emérita Margarida Can-
tarelli na presidência do Colegiado. Outra 

Hoje, 2 de abril, é o Dia Mundial 
pela Conscientização do Autismo.  
Para marcar a data, o desembar-
gador federal Fernando Braga 
e os servidores de seu gabinete 
vestirão roupas na cor azul, que 
simboliza o autismo. Transtorno 
global do desenvolvimento, o 
autismo é marcado por três ca-
racterísticas fundamentais: inabi-
lidade para interagir socialmente; 
dificuldade no domínio da lingua-

A campanha para o slogan do Pla-
nejamento Estratégico da Justiça 
Federal prossegue, pois não houve 
maioria qualificada na escolha do 
slogan. Dos 42 slogans sugeridos, 
o mais votado teve 4 votos. De 
acordo com o Comitê Gestor de 
Planejamento Estratégico da Jus-
tiça Federal, a votação demonstra 

A Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados 
(Enfam), em parceria com o Cen-
tro de Estudos Judiciários (CEJ) 
do Conselho da Justiça Federal 
(CJF), promovem, de 23 a 25/04, 
no auditório do CJF, em Brasília, o 
Seminário “Teoria da Decisão Ju-
dicial”. Como decide um juiz? Que 
critérios ele leva em conta no seu 
julgamento? As respostas a essas 
perguntas motivaram a realiza-
ção do evento, que tem inscrições 
abertas até o dia 21/04, no link 
disponível no site do CJF: http://
www.cjf.jus.br/cjf/eventos/teoriada-
decisaojudicial.

missão confiada a Rogério Fialho, desta 
vez pelo Pleno do Tribunal, foi a de ges-
tor de Metas e Planejamento Estratégico 
na 5ª Região, também em substituição 
à desembargadora, que desempenhou 
suas funções na Corte até o dia 21/03, por 
conta da aposentadoria compulsória.

gem para comunicar-se ou lidar 
com jogos simbólicos; e padrão 
de comportamento restritivo e 
repetitivo. O Centro de Desenvol-
vimento Infantil (CDI), instituição 
especializada em crianças com 
autismo e que funciona no bairro 
da Várzea, no Recife, programou 
uma tarde de atividades para 
conscientização, que serão reali-
zadas a partir das 14h de hoje, no 
parque da Jaqueira. 

não ter havido um entendimen-
to suficientemente consensual a 
respeito da melhor alternativa. O 
Comitê agradeceu a participação 
de todos no processo de seleção 
do slogan, informando que os 
interessados em contribuir podem 
enviar novas ideias para o e-mail: 
slogan@cjf.jus.br.


