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Sessão do Pleno

Exames periódicos 
de Setembro29

TERÇA

Roberta Morais Leimig Cordeiro
Gab. Des. Federal Conv. Alexandre Luna
Elaine dos Santos Rodrigues
Subsecretaria de Apoio Especial
Rafael Barbosa Pessoa
Vigilância

Aniversariantes

Nova edição da revista Argumento 
já está disponível

Rogério Fialho participa da VII Jornada de Direito Civil Turmas

A edição número 10 da revista 
Argumento, publicação pro-

duzida e editada pela Divisão de 
Comunicação Social do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região – 
TRF5, já está pronta e sendo gra-
tuitamente distribuída. Ela também 
pode ser acessada no portal do 
TRF5: www.trf5.jus.br, clicando-se 
no menu “Imprensa”.  Nesta edi-
ção, tomando como base o cenário 
sociopolítico, as páginas principais 
da revista foram dedicadas ao tema 
“combate à corrupção”. Como está 
sendo a atuação do Poder Judi-
ciário quando o assunto é julgar 
este tipo de crime? De acordo com 
o relatório “Novos Diagnósticos 
do Enfrentamento da Corrupção”, 

divulgado pelo CNJ em 2012, 
o TRF5 foi a corte regional 
brasileira que mais recebeu 
denúncias de ação contra 
as práticas de corrupção ou 
lavagem de dinheiro e de 
improbidade administrativa. 
Outro destaque é o perfil do 
desembargador federal Rogé-
rio Fialho, eleito para ocupar 
a vaga de presidente do TRF5 até 
2017, em substituição a Marcelo 
Navarro Ribeiro Dantas, nomeado 
ministro do Superior Tribunal de 
Justiça. A 10ª edição traz, ainda, 
matérias sobre a aposentadoria, 
federalização e o programa de es-
tágio do TRF5, além de um debate 
sobre a redução da maioridade pe-

O presidente do TRF5, desembargador 
federal Rogério Fialho, participa, até 
hoje, da VII Jornada de Direito Civil, na 
sede do Conselho da Justiça Federal, 
em Brasília. O evento é de iniciativa do 
Centro de Estudos Judiciários (CEJ) e 
conta com o apoio da Escola Nacional 
de Formação e Aperfeiçoamento de 

nal, entre o desembargador federal 
emérito Francisco Cavalcanti e a 
professora de Direito Marília Mon-
tenegro. E o ensaio fotográfico é 
sobre as belezas dos edifícios ar-
quitetônicos abrigos dos cursos de 
Direito no Recife e em Olinda (PE), 
com todas as suas sutilezas, poe-
sias, ensinamentos e histórias. 

Amanhã (30), não haverá sessão 
de julgamento do Pleno do TRF5. 
A maioria dos desembargadores 
federais que compõe esta Corte 
estará presente ao Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ), em Brasília, para 
a solenidade de posse do ex-pre-
sidente do TRF5, Marcelo Navarro, 
no cargo de ministro do STJ.

A Primeira e Terceira turmas do 
TRF5 lembram que não realizarão 
sessão ordinária na próxima quin-
ta-feira, 1º/10, devido ao compa-
recimento de seus integrantes à 
posse do desembargador federal 
Marcelo Navarro Ribeiro Dantas 
como ministro do STJ, amanhã, em 
Brasília.

O Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS) informa que ainda está 
realizando os exames periódicos 
dos servidores e magistrados 
aniversariantes do mês de se-
tembro. Os interessados deverão 
comparecer ao NAS. Quem não 
for se submeter aos exames de-
verá assinar o termo de recusa. 
Mais informações pelos ramais 
9866 ou 9296.

A partir 
do dia 1º 
de outu-
bro, será 
obrigatório, na Justiça Federal 
em Pernambuco (JFPE), o uso do 
Processo Judicial Eletrônico (PJe) 
para propositura e tramitação 
de todas as demandas cíveis, in-
cluídas as classe incidentais e as 
ações dependentes ou conexas 
a processo que tramite em meio 
físico. Excetuam-se da obrigato-
riedade, as causas de competência 
dos Juizados Especiais Federais, as 
execuções fiscais e os processos 
conexos à classe “execução fiscal”.

Obrigatoriedade 
do PJe

o objetivo é discutir as 289 propostas 
de enunciados sobre o Código Civil, 
encaminhadas à coordenação científica. 
Segundo o CJF, a expectativa é de que 
participem mais de 300 pessoas, en-
tre ministros, juízes, desembargadores, 
membros do Ministério Público, delega-
dos, advogados e estudantes. 

Magistrados (Enfam) e da Associação 
dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe). 
Fialho faz parte da Comissão Cientí-
fica da Jornada e coordena o Grupo I 
de trabalho, cujo tema é “Parte Geral”. 
Juntamente com outros cinco Grupos 
(Responsabilidade Civil; Obrigações; 
Contratos; Coisas, Família e Sucessões), 


