
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Christine Matos, Wolney Mororó, Ana Clara Reis, Felipe Oliveira, 
Sarah Pedon, Marina Afonso, Cesar Castanha e Danilo Galindo 
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528 

Edição nº 2693
www.trf5.jus.br

comunicacaosocial@trf5.jus.br
Fotos: Juliana Galvão, Roberta 

Mariz, Hudson Ramos e 
Danilo Galindo 

Doação de sangue

O servidor Fagner Brito Queiroz de 
Oliveira, da Folha de pagamento 
(Subs. de Pessoal), solicita doação 

de sangue em nome de José Ar-
naldo Brito, que está internado no 

Hospital Agamenon Magalhães. 
A doação, de qualquer tipo san-
guíneo, deverá ser realizada no 

Hemope  (Rua Joaquim Nabuco, 
171- Graças).
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Mobilização pelas crianças com Câncer 
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Aniversariantes

Comitê Estadual de Precatórios 
é oficializado no TJPB 

Palestra aborda Código de Trânsito 
Agentes de Segurança e Transpor-
te do TRF5 participaram, na última 
sexta-feira (2), de palestra sobre 
o Código de Trânsito Brasileiro, 
ministrada pelo major José Mau-
rício Tavares Filho, do Batalhão 
de Trânsito da Polícia Militar de 
Pernambuco. Durante a exposi-

ção, Tavares abordou os principais 
pontos da legislação de trânsito, 
suas recentes alterações e como 
estão sendo realizadas as opera-
ções da Lei Seca em Pernambuco. 
“A educação para o trânsito é um 
importante instrumento de forma-
ção dos cidadãos e contribui, dire-

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Rogério Fia-
lho, e o corregedor-regional 
da 5ª Região, desembargador 
federal Fernando Braga, esta-
rão presentes à solenidade de 
posse do novo corregedor-ge-
ral da Justiça Federal, ministro 
Og Fernandes. A cerimônia 

Até o próximo dia 9 de outubro, o 
Hospital do Câncer de Pernambu-
co estará recebendo doações de 
suplementos alimentares (aveia, 
Neston, Sustagem, dentre outros), 
guloseimas, brinquedos, lenços de 
cabeça e bonés, para serem do-
ados às crianças em tratamento 
na Instituição, localizada na área 

Comitê Estadual de Precató-
rios da Paraíba foi instalado 

oficialmente, na última sexta-feira, 
no Tribunal de Justiça da Paraíba 
(TJPB). A reunião foi coordenada 
pelo presidente do TJPB, desem-
bargador Marcos Cavalcanti de 
Albuquerque, e contou com a 
presença do presidente do Tribu-
nal Regional Federal da 5ª Região 
– TRF5, desembargador federal 
Rogério Fialho, do vice-presidente 
do Tribunal Regional do Trabalho 
da 13ª Região, desembargador 
Eduardo Sérgio, que veio repre-
sentando essa Corte, entre outros 
participantes, membros do Comitê: 
OAB, Ministério Público Estadual, 

Ministério Público Federal, Minis-
tério Público do Trabalho, Procura-
doria Geral do Estado, Advocacia 
Geral da União e Procuradoria do 
Município de João Pessoa. 
Uniformização - O Comitê com-
põe o Fórum Nacional de Pre-
catórios , instituído por meio da 
Resolução nº 158, de 22/08/2012, 
do Conselho Nacional de Justiça, e 
tem como objetivo contribuir para 
a uniformização e o aperfeiçoa-
mento da gestão de precatórios 
nos Tribunais. Rogério Fialho res-
saltou a importância da iniciativa: 
“A criação do Comitê é impor-
tantíssima, pois, na realidade, o 
Poder Judiciário é único, embora 

tenha seus diversos ramos. A uni-
formidade no processamento para 
liquidação dos precatórios é im-
portante, não só porque dá uma 
sistematização, mas também por-
que oferece uma maior segurança 
para o jurisdicionado; ele saberá 
como será atendido o seu pleito 
de pagamento dessa decisão ju-
dicial que transitou em julgado”. 
(Com informações do TJPB)

será realizada, hoje (5), na sede 
do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), em Brasília. O corregedor-
-geral anterior, ministro Jorge 
Mussi, se despediu do Conse-
lho da Justiça Federal (CJF) na 
última reunião do Colegiado, 
realizada na sede do TRF5, no 
dia 21/09.

tamente, para a 
conscientização 
dos condutores, 
além de reduzir 
os índices de 
acidentes de 
trânsito”, ressaltou. O militar afir-
mou, ainda, que no Brasil, em me-

central do Recife. Este é o quarto 
ano da campanha “Por um Dia das 
Crianças Mais Feliz”. A Justiça Fe-
deral está engajada na campanha, 
por isso, instalou postos de arre-
cadação nos Fóruns da Justiça no 
Cabo, Goiana, Jaboatão, Palmares 
e no Recife (Avenida Recife e Dan-
tas Barreto). 

dia, 400 mil pessoas são vítimas 
de acidentes todos os anos. 


