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A

Psiquiatria

Sessão da TRU acontece hoje, no Pleno do TRF5 

Sessão do CJF 

de Agosto

SEGUNDA

Colegiados do TRF5 iniciam execução 
do cronograma de sessões ampliadas

Juiz Federal 
Edvaldo Batista da Silva Jr.

SJPE – Recife

Juiz Federal 
Júlio Rodrigues Coelho Neto

SJCE – Turma Recursal  

Aldelita de Oliveira Moraes
Subsecretaria de Apoio Especial
Lindemberg Guimarães Nobre
Subsecretaria de Apoio Especial
Fedra Teixeira Gonçalves Simões de Lyra
Diretoria Geral
Felipe Costa Pontes
Gab. Des. Fed. Fernando Braga
Clayton Vieira dos Santos
Servis - Vigilância

Aniversariantes

Primeira e Terceira Turmas do 
TRF5 realizaram, na última 

quinta-feira (18), as sessões es-
tendidas. Dos cinco processos da 
pauta da Primeira Turma, três fo-
ram julgados e dois foram suspen-
sos, aguardando julgamento pelo 
Pleno. Na Terceira Turma ampliada 
foram julgados todos os seis feitos 
da lista. Já na Segunda e Quarta 
Turmas, a sistemática é diferente: 
quando há divergência em algum 
dos colegiados, a sessão ampliada 
ocorre após o término das sessões 
ordinárias. A reunião ampliada 
ocorre quando não há decisão 
unânime de uma Turma, compos-
ta por três desembargadores. Aos 

três desembargadores federais do 
colegiado se juntam dois de outra 
Turma, à exceção de seu presiden-
te. A sessão estendida ou ampliada 
visa a aperfeiçoar o cumprimento 
da determinação do novo Código 
de Processo Civil - NCPC.  

A 18ª sessão de julgamentos da 
Turma Regional de Uniformiza-
ção e Jurisprudência (TRU) ocor-
re, hoje (22/08), no Pleno do 
TRF5, a partir das 14h. A sessão 
será presidida pelo coordenador 
dos Juizados Especiais Federais 
(JEFs) da 5ª Região, desembar-

gador federal Paulo Cordeiro, e 
contará com a participação dos 
juízes federais Sérgio Murilo Wan-
derley Queiroga (TR/PB), Sérgio 
José Wanderley de Mendonça 
(TR/AL), José Eduardo de Melo 
Vilar Filho (1ª TR/CE), Paulo Ro-
berto Parca de Pinho (1ª TR/PE), 

Gisele Chaves Sampaio Alcânta-
ra (2ª TR/CE), Kylce Anne Pereira 
Collier de Mendonça (2ª TR/PE), 
Nagibe de Melo Jorge Neto (3ª 
TR/CE), Polyana Falcão Brito (3ª 
TR/PE), Carlos Wagner Dias Fer-
reira (TR/RN) e Fábio Cordeiro 
de Lima (TR/SE).

Cidadão potiguar  - O desem-
bargador federal convocado Ivan 
Lira de Carvalho recebeu, na 
última sexta-feira (19), o título de 
cidadão do Rio Grande do Norte, 
da Assembleia Legislativa daque-
le Estado. Estiveram presentes, 
entre outros magistrados, o pre-
sidente do TRF5, desembargador 
federal Rogério Fialho Moreira, o 
diretor do Foro da SJRN, juiz federal 
Marco Bruno Miranda, o desembar-

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Rogério Fialho 
Moreira, participa, hoje (22), às 
15h, da sessão ordinária do Con-
selho da Justiça Federal (CJF), em 
Brasília. Esta será a última ses-
são do ministro Francisco Falcão 
como presidente do Conselho; 

da ministra Laurita Vaz, no cargo 
de vice-presidente; e do ministro 
Og Fernandes, corregedor-geral 
da Justiça Federal. A sessão será 
transmitida ao vivo pelo portal 
www.cjf.jus.br e pelo canal do Con-
selho no YouTube, www.youtube.
com/cjf.

O Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS) informa que o Plano de Assis-
tência Psicológica e Psiquiátrica do 
TRF5 passa a contar com o médico 
psiquiatra José Francisco de Albu-
querque. O profissional tem vasta 
experiência clínica, obtida em mais 
de 30 anos de ensino na UFPE e 
atuação em psiquiatria no Recife. O 
médico atende a adultos e adoles-
centes em seu consultório, na Ilha 
do Leite. Conforme o edital de cre-
denciamento, o valor atual máximo 
para as consultas é de R$ 252, que 
deverão ser pagos diretamente ao 
profissional. Os dependentes tam-
bém são beneficiários e não neces-
sitam de encaminhamento, bastan-
do a comprovação do parentesco 
no local do atendimento. As consul-
tas deverão ser previamente agen-
dadas pelo telefone 3221-3499.

Cronograma – A Primeira e Ter-
ceiras Turmas divulgaram, recente-
mente, um cronograma de sessões 
estendidas mensais até o final 
deste ano. As próximas datas pro-
gramadas são: 15/09; 20/10; 10/11 
e 15/12, sempre às 9h.  

gador federal emérito Francisco Bar-
ros Dias e a diretora-geral do TRF5, 
Margarida Cantarelli.


