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TRU aprova implantação de lista de julgamento para sessões

Sustentabilidade

Marcelo Navarro e Rogério Fialho 
participam de seminário internacional no STJ

de Setembro1
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Aniversariantes
Sabatina

Combate à Lavagem de Dinheiro

presidente do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região - 

TRF5, desembargador federal Mar-
celo Navarro, e o diretor da Escola 
de Magistratura Federal (Esmafe), 
desembargador federal Rogério 
Fialho, participam, amanhã e quin-
ta-feira (3/09), no Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), em Brasília, do Se-
minário Internacional de Combate 
à Lavagem de Dinheiro e ao Crime 
Organizado. Promovido pelo STJ, 
com o apoio do Instituto Innovare 
e da Associação dos Magistrados 
Brasileiros (AMB), o evento discu-
tirá medidas de enfrentamento à 
associação criminosa, a disciplina 

jurídica que se aplica a esses casos 
e a atuação do Ministério Público 
contra a corrupção. 
Delação premiada – O juiz italia-
no Giorgio Santacroce, primeiro 
presidente da Corte de Cassação 
da Itália, que atuou como procu-

rador em investigações contra a 
máfia e o terrorismo internacional, 
será um dos  conferencistas do 
seminário, que abordará também 
a lavagem de dinheiro na inter-
pretação dos tribunais superiores 
e a delação premiada. Além do 
presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), ministro Ricardo 
Lewandowski; do presidente do 
STJ, ministro Francisco Falcão; do 
procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot, um dos conferen-
cistas; e do ministro da Justiça, 
José Eduardo Cardozo, estarão 
presentes ministros do STJ, magis-
trados, entre outros.

A Turma Regional de Uniformi-
zação de Jurisprudência (TRU) se 
reuniu, ontem (31/08), no Pleno 
do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região - TRF5, sob a presidência 
do coordenador dos Juizados Es-
peciais Federais (JEFs), desembar-
gador federal Paulo Cordeiro. Par-

ticiparam da sessão de julgamento 
os juízes federais André Carvalho 
Monteiro, Bruno Leonardo Câma-
ra Carrá, Sérgio Murilo Wanderley 
Queiroga, Francisco Glauber Pessoa 
Alves, Paula Emília de Sousa Brasil, 
Nagibe de Melo Jorge Neto, Flávio 
Roberto Ferreira de Lima, Frederico 

Augusto Koehler e Fábio Cordeiro 
de Lima. A Turma aprovou, dentre 
outras deliberações e processos ju-
diciais, a implantação do procedi-
mento de lista de julgamento para 
as sessões da TRU, com prazos a 
serem estabelecidos para encami-
nhamento de minutas e destaques, 

a exemplo 
do que ado-
tou a Turma 
Nacional de 
Uniformiza-
ção (TNU), 
com a finalidade de dar agilidade 
aos julgamentos e melhor produti-

Como prática das ações de 
responsabilidade social do 
TRF5, a Subsecretaria de 
Infraestrutura e Adminis-
tração Predial (SIAP) está 
reaproveitando materiais 
oriundos de sobras de ou-
tras obras ou serviços rea-
lizados no Tribunal, como 
os tubos de ferro remanes-
centes do serviço de recu-
peração da tubulação horizontal 
do sistema de ar condicionado do 
prédio sede, que foram aprovei-
tados para melhorar o sistema de 
drenagem de águas pluviais. Já a 

areia e a brita empregadas nesse 
sistema são provenientes da de-
molição da área que abrigava um 
antigo equipamento de refrigera-
ção da área da ampliação do TRF5.

O presidente do TRF5, desembar-
gador federal Marcelo Navarro, 
será sabatinado, amanhã, a partir 
das 10h, pela Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania do 
Senado Federal, que irá submeter 
à Casa legislativa o nome do ma-
gistrado, escolhido pela presidente 
da República Dilma Rousseff para 
exercer o cargo de ministro do Su-
perior Tribunal de Justiça. A indica-
ção de Marcelo Navarro foi publi-
cada na edição do Diário Oficial da 
União do dia 18 de agosto.

vidade do órgão de uniformização 
regional.


