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TRF5 intensifica trabalho de Prevenção contra Aedes Aegypti

Universitários visitam TRF5
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Novo CPC: TRF5 faz mudanças no 
Regimento Interno

Pleno do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5 

se reúne, extraordinariamente, 
hoje, para apreciar e votar as su-
gestões de mudanças ao texto do 
Regimento Interno do Tribunal, 
feitas para adequá-lo ao novo 
Código de Processo Civil (CPC), 
que entra em vigor a partir de 
sexta-feira (18). A Comissão do 
Regimento Interno, presidida pelo 
desembargador federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima, e com-
posta pelos desembargadores 
federais Paulo Cordeiro e Vladimir 
Carvalho, abriu consulta pública 
para apresentação de sugestões 
de mudanças no texto. Ontem, a 

A fim de evitar a existência de 
criadouros para larvas do mos-
quito Aedes Aegypti, transmissor 
dos vírus da Dengue, Chikun-
gunya e Zika, a Subsecretaria de 
Infraestrutura e Apoio Especial 
(SIAP) tem colocado cloro nos 
locais que possam acumular água 

das chuvas, a exemplo do espelho 
d’água. De acordo com o setor, a 
sede do TRF5 e os anexos foram 
vistoriados recentemente pela 
equipe da Prefeitura do Recife e 
não foi constatado nenhum foco 
do mosquito. Contudo, a pedido 
do Tribunal, uma equipe da Vigi-

lância Ambiental do município vis-
toriou, na quinta-feira passada, a 
praça que fica em frente à sede do 
TRF5 e foram encontradas larvas 
do mosquito, que de pronto foram 
eliminadas com larvicida. Além 
do trabalho preventivo, o Tribunal 
aderiu à campanha “#ZikaZero - O 

Judiciário no combate ao mos-
quito”, disponibilizando na intra-
net e no site do TRF5 um banner 
com informações do Ministério 
da Saúde. Para saber como se 
prevenir acerca das doenças 
relacionadas ao mosquito, basta 
clicar no banner.

Comissão, que 
conta com a 
colaboração 
das diretoras 
da Secretaria 
Judiciária e 
Subsecretaria 
do Plenário, 
respectivamen-
te, Telma Motta e Lisiane Caval-
canti, e do assessor do desem-
bargador federal Paulo Roberto, 
Marcos Netto, se reuniu para ana-
lisar todas as sugestões. 
Uniformização – De acordo com 
o assessor Marcos Netto, que 
também é professor da disciplina 
Direito Processual Civil da Univer-

sidade Católica de Pernambuco, 
entre as inúmeras alterações trazi-
das pelo Novo CPC, destacam-se 
o Incidente de Resolução de De-
mandas Repetitivas (IRDR), o Inci-
dente de Assunção de Competên-
cia (IAC) e a técnica de julgamento 
prolongado, além das mudanças 
na rotina dos gabinetes. 

O TRF5 e a Seção Judiciária de Per-
nambuco já estão utilizando o novo 
sistema de gestão de patrimônio, o 
GEAFIN. Desenvolvido e pertencen-
te ao TRF da 4ª Região, a ferramen-
ta, que substitui o sistema Simap, 
foi cedida sem custos para o TRF5. 
Os principais comandos oferecidos 
pelo novo sistema serão apresen-
tados amanhã (17), às 15h, na Sala 
das Turmas Sul, durante reunião 
promovida pela Divisão de Material 
e Patrimônio e pela Subsecretaria 
de Tecnologia da Informação. O 
GEAFIN dispõe de funcionalidades 
e recursos para os administradores 
gerirem os bens de suas unidades.

Estudantes do curso 
de Direito da Facul-
dade de Ciências 
Sociais e Aplicadas 
de Campina Grande/
PB visitaram, ontem 
(15), o TRF5. Os 28 
universitários são 
alunos do juiz federal Sérgio Mu-
rilo Queiroga, que está convocado 
para o TRF5 desde o dia 11/02. Os 
estudantes foram recebidos pelo 
presidente do TRF5, desembarga-
dor federal Rogério Fialho, e pelos 

juízes federais Leonardo Resende 
(auxiliar da Presidência) e Jorge Gi-
rão (auxiliar da Vice-Presidência), 
e assistiram à sessão de julgamen-
tos da Quarta Turma, entre outras 
atividades.


