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Aniversariantes

É hoje: Rogério Fialho toma posse como 
presidente do TRF5

Tribunal sedia sessão do Colegiado do CJF

oje, às 17h, o desembarga-
dor federal Rogério Fialho 

toma posse como novo presidente 
do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região. A solenidade será condu-
zida, inicialmente, pelo presidente 
que se despede da Corte, para 
assumir o cargo de ministro do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
no próximo dia 30, desembarga-
dor federal Marcelo Navarro. Após 
a ratificação da renúncia à presi-
dência do TRF5, Marcelo Navarro 
entregará a condução da solenida-
de ao decano do Tribunal, desem-
bargador federal Lázaro Guima-

rães. Após prestar o compromisso 
regimental, ler e assinar o termo 
de posse, Rogério Fialho passará a 
conduzir a sessão como presiden-
te da Casa.
Homenagem - Após a solenidade 
de posse, haverá uma homena-
gem com um jantar de adesão, no 
Armazém Blu’Nelle (Rua da Fundi-
ção, 242 - Santo Amaro), a partir 
das 19h30. Interessados em aderir 
ao evento podem fazer a reserva 
no Portal do TRF5, por meio do 
link: www.trf5.jus.br/posse. Mais 
informações: (81) 3425.9020 / 
3425.9065.

O TRF5 sedia, hoje, às 11h, a ses-
são ordinária do Conselho da Jus-
tiça Federal (CJF). O presidente do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e 
do CJF, ministro Francisco Falcão, 
presidirá a reunião, que contará 
com a participação dos membros 
daquele colegiado, os ministros 
Laurita Vaz, Jorge Mussi,  Geraldo 
Og Fernandes e Mauro Camp-

bell e os presidentes dos Tribunais 
Regionais Federais (TRFs), entre os 
quais, o desembargador federal 
Marcelo Navarro, em sua última 
reunião como membro desse Cole-
giado. A sessão, que será realizada 
na Sala das Turmas Norte (2º an-
dar) contará com a participação do 
representante do Conselho Federal 
da OAB, Pedro Henrique Reynaldo, 

e o presidente da Associação dos 
Juízes Federais (Ajufe), juiz federal 
Antônio César Bochenek. Entre 
os pontos a serem apreciados na 
reunião, a designação de juízes 
federais das 4ª e 5ª Regiões para 
compor, como membros efetivo 
e suplente, respectivamente, a 
Turma Nacional de Uniformização 
dos Juizados Especiais Federais.

A hipertensão arterial sistêmica 
(HAS) é uma condição multifa-
torial, na qual a predisposição 
genética se combina a fatores 
ambientais, como idade, con-
sumo excessivo de sódio e de 
álcool, sedentarismo e obesida-
de – especialmente a centrípeta 
(cintura abdominal maior que 
94 cm em homens e maior que 
80 cm para as mulheres). A HAS 
tem alta prevalência e baixas 
taxas de controle, sendo consi-
derada um dos principais fatores 
de risco para doenças cardio-
vasculares. Anualmente, mais de 
7 milhões de mortes no mundo 
são atribuídas às consequências 
da HAS mal controlada, com 
grande destaque para o aciden-
te vascular encefálico, o infarto 
do miocárdio e a insuficiência 
cardíaca. Junto com a diabetes, 
a HAS também é a principal cau-
sa de insuficiência renal. A HAS 
é definida por pressão arterial 
sistólica – PAS (máxima), maior 
ou igual a 140; e∕ou pressão ar-
terial diastólica - PAD (mínima), 
maior ou igual  ≥ 90mmHg, em 
pelo menos três aferições no 
consultório. PAS entre 130-139 
e/ou PAD entre 85-89 são consi-
deradas pré-hipertensão.

O desembargador federal Marcelo 
Navarro vai tomar posse como mi-
nistro do Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ), no próximo dia 30, às 17h, 
no Pleno do STJ, em Brasília. Após a 
solenidade, ele será homenageado 
pelos familiares e amigos com um 
jantar de adesão, no Espaço Villa 
Rizza, Clube Monte Líbano, Asa 
Sul, Brasília-DF), a partir das 20h30. 
Interessados podem garantir a 
adesão através de depósito bancá-
rio, no valor de R$ 190, na conta do 
Sicoob, banco 756, agência 4002, 
conta corrente 90.000-1. As pre-
senças devem ser confirmadas por 
meio do telefone (61) 3319.9947 
ou do e-mail eventos@stj.jus.br.


