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CJF dá início à inspeção no TRF5

Dia dos Pais

de Agosto

TERÇA Sessão da TNU

Juristas expõem as regras do novo Código de
Processo Civil no TRF5

A servidora Argissa Pereira, lotada na 
Subsecretaria de Tecnologia da Infor-

mação (STI), vende automóvel Prisma 
(Chevrolet), motor 1.4, flex, com ar-

-condicionado, direção hidráulica, 
alarme e som. Os interessados devem 
entrar em contato por meio do ramal 
9361 ou do telefone (81) 99978-7856.

Washington Valdevino Rocha da Silva
Divisão da 3ª Turma
José Expedito Braga Lima Júnior
Gab. Des. Fed. Paulo Roberto de O. Lima
Otávio Henrique da Silva Amaraji
Soservi – Arquivo
Milton Silva do Nascimento
Servis - Vigilância

Aniversariantes

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 realizou, on-

tem, o seminário “O Novo Código 
de Processo Civil”, promovido em 
parceria com o Centro de Estudos 
Judiciários do Conselho da Justi-
ça Federal (CEJ/CJF) e a Escola de 
Magistratura da 5ª Região (Esmafe). 
O evento, que teve a coordenação 
científica do presidente do TRF5, 
desembargador federal Rogério 
Fialho Moreira, atraiu juristas, ma-
gistrados, advogados, professo-
res, estudantes, entre outros, para 
debater as regras do Novo CPC, 
em vigor desde o dia 18 de março 
deste ano. Participaram do evento, 

como organizadores e 
palestrantes, o presiden-
te do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) e do 
CJF, ministro Francisco 
Falcão, o presidente do 
TRF5, o corregedor-geral 
da Justiça Federal, mi-
nistro Og Fernandes, o 
diretor da Esmafe, de-
sembargador federal Manoel Erhar-
dt, os ministros Luiz Fux e Gilmar 
Mendes (STF), os ministros Ribeiro 
Dantas e Luiz Felipe Salomão (STJ), 
os juízes federais Sérgio Cruz Are-
nhart e José Antônio Savaris, am-
bos da Justiça Federal no Paraná, 

e o professor Daniel Mitidiero, da 
Universidade Federal do Rio Gran-
de do Sul. 
Ampliação - Este foi o primeiro 
evento promovido no Pleno do 
Tribunal, após a reforma para ade-
quação do espaço, que ganhou 

O Conselho da Justiça Federal 
(CJF) iniciou, ontem (15/08) a ins-
peção no TRF5. Os trabalhos, que 
serão concluídos na sexta-feira 
(19/08), estão sendo coordenados 
pelo corregedor-geral da Justiça 
Federal, ministro Og Fernandes. A 
inspeção abrange os gabinetes da 
Presidência, da Vice-Presidência, 

da Corregedoria Regional e dos 
desembargadores federais, Secre-
taria Judiciária, Subsecretaria de 
Recursos Extraordinários, Especiais 
e Ordinários, Subsecretaria do 
Plenário, Subsecretaria de Preca-
tórios, Divisão de Processamento 
das Causas de Competência das 
1ª, 2ª, 3ª e 4ª Turmas, Divisão de 

Protocolo, Registro e 
Distribuição, Escola de 
Magistratura Federal 
da 5ª Região, Coor-
denação dos Juizados 
Especiais Federais, 
Conciliação, Sistemas 
Judiciais Eletrônicos e Estatística. 
Durante a inspeção, as atividades 

O Dia dos Pais será comemorado 
hoje (16), no TRF5, com palestra do 
mestre cervejeiro Luciano Fialho, da 
DeBron Bier. O evento será realizado 
a partir das 16h, no Pleno do Tribu-
nal, onde o profissional vai palestrar 
sobre a produção de cervejas e o 
mercado artesanal em Pernambuco 
e no mundo.

jurisdicionais e administrativas 
prosseguem normalmente.

uma nova bancada para 
os desembargadores 
federais, com mais seis 
lugares, já prevendo a 
possibilidade de am-
pliação no número de 
componentes da Corte. A 
reforma também previu 
a adaptação do Pleno às 
novas tecnologias, in-
cluindo os equipamentos 
necessários para susten-

tação oral por videoconferência, 
uma exigência do Novo CPC. A 
modernização foi possível graças a 
recursos garantidos no ano passa-
do. A cobertura completa do semi-
nário pode ser conferida no site do 
TRF5: www.trf5.jus.br.

A Turma Nacional de Uniformiza-
ção dos Juizados Especiais Federais 
(TNU) vai se reunir, amanhã (17), às 
9h30, na sede do Conselho da Justi-
ça Federal (CJF), em Brasília. A juíza 
federal Gisele Alcântara, da 2ª Tur-
ma Recursal da Seção Judiciária do 
Ceará, é a representante da 5ª Re-
gião, durante o biênio 2016/2018, 
em substituição ao juiz federal Sér-
gio Murilo Wanderley Queiroga. O 
colegiado vai apreciar 629 proces-
sos. A sessão da TNU é transmitida 
ao vivo pelo portal do CJF, www.cjf.
jus.br, e pelo canal do CJF no You-
Tube, www.youtube.com/cjf.


