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A Reunião do Comitê 
Gestor do PJe 

Encontro debaterá plano de saúde 
oferecido pela Asserjufe 

Palestra sobre trânsito para 
motoristas do TRF5

de Agosto

SEGUNDA

Primeira e Terceira Turmas divulgam
cronograma das sessões ampliadas 
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AniversariantesPrimeira e Terceira 
Turmas do Tribunal 

Regional da 5ª Região – 
TRF5 estabeleceram um 
cronograma de sessões 
estendidas mensais até 
o final deste ano. As 
datas programadas são: 
18 de agosto; 15 de 
setembro; 20 de outu-
bro; 10 de novembro e 
15 de dezembro, sem-
pre às 9h. A medida visa 
a aperfeiçoar o cumprimento da 
determinação do novo Código de 
Processo Civil - NCPC, responsável 

por extinguir os embargos infrin-
gentes e, em seu lugar, instituir a 
técnica de ampliação de colegiado. 

A Associação dos Servidores da Justi-
ça Federal no Estado de Pernambuco 
(Asserjufe) convida associados e servi-
dores do TRF5 para uma reunião, nesta 
quinta (4), das 14h às 16h, na Sala das 
Turmas Sul. O objetivo do encontro, 
que contará com representantes da 
Unimed Recife, é esclarecer todas as 
dúvidas sobre o plano de saúde ofere-

cido pela Associação.  De acordo com 
o diretor presidente da Asserjufe, Ai-
ron Cordeiro Galvão, serão abordadas 
as regras de adesão sem carência e o 
prazo limite para a migração; cobertu-
ras das quatro modalidades oferecidas, 
plano individual para os pais dos servi-
dores, além de outros questionamen-
tos que surgirem na ocasião. 

Exército - O presidente em 
exercício do TRF5, desem-
bargador federal Roberto 
Machado, recebeu, no gabi-
nete da Presidência, a visita 
da Assessoria de Apoio para 
Assuntos Jurídicos do Ga-
binete do Comandante do 
Exército Brasileiro, represen-
tada pelo Tenente Coronel 
Eduardo Bittencourt e pelo 
Tenente Benning, na última 
quinta. O diretor da Subsecretaria 
de Apoio Especial da Corte (à es-
querda), Nilson Ananias, também 

Os motoristas do TRF5 terão opor-
tunidade de atualizar seus conheci-
mentos sobre as recentes mudan-
ças na legislação de trânsito, como 
a necessidade do uso de faróis 
acesos durante o dia nas rodovias 

Na próxima quinta (4), o desem-
bargador federal Rubens Canuto, 
o juiz federal Frederico Azevedo e 
a diretora da Secretaria Judiciária, 
Telma Motta, irão participar, no 
Conselho da Justiça Federal (CJF), 
em Brasília, da reunião do Comitê 
Gestor do Processo Judicial Eletrô-
nico (PJe). Na pauta, temas como 
a estrutura de governança do PJe 
na Justiça Federal (JF) e a apresen-
tação da versão 2.0 do sistema. A 
5ª Região é pioneira na implanta-
ção do processo eletrônico, com o 
maior número de processos virtu-
ais e de unidades judiciais operan-
do no sistema.

estaduais e federais. O sargento 
Silveira, do Batalhão de Trânsito 
da Polícia Militar de Pernambuco 
(PMPE), que também é instrutor de 
cursos de trânsito, fará palestra, no 
próximo dia 3 (quarta), às 14h.

participou do encontro. Na ocasião, 
o magistrado foi presenteado com 
um livro sobre o Exército Brasileiro.

Assim, no TRF5, quando 
não há decisão unânime 
de uma Turma, compos-
ta por três desembar-
gadores federais, são 
chamados mais dois de 
outra Turma, à exceção 
de seu presidente. A 
sessão estendida, com-
posta por cinco magis-
trados, tem poderes até 
para reverter a sentença 
originária, já não haven-

do mais necessidade de decisão 
unânime por parte dos desembar-
gadores federais.


