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Aniversariantes

TRU realiza sessão ordinária no TRF5

Inscrições pra o concurso #OlharesTRF5 vão até sexta

Rogério Fialho 
cumpre agenda 
no CJF

Turma Regio-
nal de Uni-

formização de Ju-
risprudência (TRU) 
realizou, ontem 
(21), sua 19ª sessão 
de julgamento, sob 
a presidência do 
coordenador dos 
Juizados Especiais 
Federais (JEF’s) da 
5ª Região,  desem-
bargador federal 
Paulo Machado 
Cordeiro. Participaram os juízes 
federais Bruno Leonardo Câmara 
Carrá (1ª TR/CE),  Sérgio Muri-
lo Wanderley Queiroga (TR/PB), 
Francisco Glauber Pessoa Alves 
(TR/RN), José Baptista de Almei-

da Filho Neto (1ª TR/PE), André 
Dias Fernandes (3ª TR/CE), Gus-
tavo Melo Barbosa (2ª TR/CE), 
Kylce Anne Pereira Collier (2ª TR/
PE) e Joaquim Lustosa Filho (3ª 
TR/PE). Os juízes federais Sérgio 

José Wanderley 
de Mendonça (TR/
AL) e Gilton Ba-
tista Filho (TR/SE) 
participaram por 
videoconferência. 
Foram julgados 43 
dos 44 processos, 
tendo em vista que 
um deles foi retira-
do de pauta, entre 
incidentes de uni-
formização, agravos 
internos, embargos 

de declaração,  além de voto vista 
e voto de desempate da Presi-
dência. A TRU processa e julga os 
pedidos regionais de uniformiza-
ção de jurisprudência das turmas 
recursais.

O prazo para inscrições no 1º 
Concurso Cultural Fotográfico 
#OlharesTRF5 foi prorrogado e 
termina nesta sexta (25). O ob-
jetivo é selecionar 12 fotografias 
para compor o Calendário 2017 
do TRF5. Podem participar ma-
gistrados e servidores da Justiça 

Federal na 5ª Região. O formato 
deve ser horizontal, do edifício-
-sede do TRF5, podendo ser tanto 
da área interna quanto externa. 
Paisagens do entorno também 
podem ser retratadas, desde que o 
TRF5 esteja enquadrado. As fotos 
devem ser enviadas para o e-mail 

comunicacaosocialtrf5@
gmail.com, com resolução mí-
nima de 300 dpi e tamanho 
de pelo menos 10X15. Mais 
informações no site do TRF5 
(www.trf5.jus.br) ou na Comu-
nicação, por meio dos ramais 
9065 e 9018.

Os interessados em ter uma ex-
periência diferente fora do país 
assistiram, ontem (21), na Sala das 
Turmas Sul, à palestra “Como fazer 
intercâmbio – benefícios para sua 
vida e de seus familiares”, apresen-
tada pela empresa WA Intercâmbio. 
Os palestrantes mostraram que, 
diferente do que comumente se 
pensa, intercâmbio não é somente 
para jovens. Os mais maduros tam-
bém aproveitam a oportunidade 
para aprimorar um segundo idioma 
enquanto se faz turismo, por exem-
plo. A WA oferece vários tipos de 
intercâmbios: de idiomas; estudo e 
trabalho; preparatório para exames; 
e programa master. A apresentação 
teve o apoio da Asserjufe/PE.

O presiden-
te do TRF5, 
desembar-
gador fede-
ral Rogério 
Fialho Mo-
reira, participa, hoje, da sessão 
ordinária no Conselho da Justiça 
Federal (CJF), às 10h, em Brasília. 
Serão julgados processos admi-
nistrativos referentes a magistra-
dos, servidores federais e proje-
tos institucionais. Também são 
apreciadas propostas de atos 
normativos que regulamentam 
questões administrativas da Jus-
tiça Federal. A sessão terá trans-
missão ao vivo pelo canal do 
Conselho no YouTube – https://
www.youtube.com/user/CJF.

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) e a Secretaria Especial de 
Direitos Humanos do Ministério da 
Justiça estão organizando o I Con-
curso Nacional de Decisões Judi-
ciais e Acórdãos em Direitos Huma-
nos. Os interessados em participar 
têm até o dia 30 de novembro para 
se inscrever. Serão consideradas 
para o concurso as decisões em 
processos de primeira e segun-
da instâncias, dadas por um juiz 
ou por colegiados, no período de 
25/10/2011 a 25/10/2016. O con-
curso premiará os vencedores de 
cada categoria em solenidade no 
dia 14 de dezembro de 2016. Mais 
informações: www.cnj.jus.br


