
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Christine Matos, Wolney Mororó, Ana Clara Reis,
João Bosco Coelho e César Castanha
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528 

Edição nº 2949
www.trf5.jus.br

comunicacaosocial@trf5.jus.br
Fotos: Juliana Galvão,

Roberta Mariz e
Thais Câmara

Regras para concessão 
de pensão por morte

de Fevereiro22
QUARTA

D

Estacionamento do TRF5 estará aberto 
ao público durante o Carnaval

Comissão do TRF5 
debate a Lei de 
Acesso à Informação

Prazo para devolução do formulário LNC 2017 termina hoje

o meio-dia da próxima 
sexta-feira (24) até as 

10h da Quarta-feira de Cin-
zas (1º/03), as 300 vagas do 
estacionamento secundário 
do edifício-sede do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Re-
gião – TRF5 estarão disponí-
veis para quem vier aprovei-
tar o Carnaval no Bairro do 
Recife Antigo. As vagas ficam 
localizadas na área próxima 
ao Tribunal Regional do Tra-
balho da 6ª Região (TRT6) e estão 
sendo cedidas, gratuitamente, 
ao público em geral, pelo quinto 
ano consecutivo, graças à parceria 
firmada pelo TRF5 com a Prefeitura 
da Cidade do Recife- PCR. A segu-
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rança, a limpeza do local, a dispo-
nibilização de agentes de trânsito 
para disciplinar a circulação e a 
instalação de banheiros químicos 
nas proximidades ficarão por conta 
da PCR. O Termo de Responsabi-

O Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos lembra 
que as chefias dos setores que 
compõem o Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região - TRF5 
devem preencher e devolver, 
por e-mail, o formulário de Le-

vantamento de Necessidades de 
Capacitação – LNC 2017 até hoje 
(22). A iniciativa busca incentivar 
a participação dos gestores na 
construção do Programa de Ca-
pacitação para este ano no TRF5, 
como também atender às neces-

Cortesia - O presidente 
do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – 
TRF5, desembargador 
federal Rogério Fialho 
Moreira, recebeu, na 
tarde de ontem, em seu 
gabinete, a visita de 
cortesia do procurador-
-geral do trabalho, 
Ronaldo Curado Fleury. 

sidades específicas de cada área. 
A tabulação dos dados permitirá 
o planejamento dos programas 
de aprimoramento de pessoal. O 
documento deverá ser encami-
nhado para ndrh-treinamento@
trf5.jus.br.

O Via Legal desta semana vai 
falar sobre as regras de pensão 
por morte. No Recife, um viúvo 
enfrentou alguns problemas para 
conseguir o benefício, pois, ape-
sar de ter vivido 45 anos com a 
mulher, eles chegaram a se sepa-
rar oficialmente e nunca altera-
ram o registro de divórcio. Diante 
das provas, a Justiça entendeu 
que havia uma união estável e 
determinou ao INSS a concessão 
da pensão. Confira esta e outras 
reportagens no programa, que 
vai ao ar às 21h, nesta quarta, na 
TV Justiça. Assista também no 
YouTube: www.youtube.com/Pro-
gramaViaLegal.

lidade foi assinado na tarde 
desta terça, pelo presidente 
do TRF5, desembargador 
federal Rogério Fialho, pelo 
diretor-geral da Corte, Arthur 
Pedrosa e o procurador-geral 
do município do Recife, Silvio 
Lins de Albuquerque. 
Servidores – Para os servi-
dores do TRF5, foram reser-
vadas as 120 vagas disponí-
veis no estacionamento da 
Esmafe, desde que apresen-

tem a identidade funcional. Eles 
também poderão utilizar o esta-
cionamento secundário, se assim 
preferirem. O bicicletário e o vesti-
ário do Tribunal não serão disponi-
bilizados ao público.  

Ontem (21), o juiz federal auxiliar 
da Presidência, Leonardo Resen-
de, reuniu diretores das áreas 
Administrativa, de Orçamento, de 
Tecnologia da Informação e da 
Comunicação Social para discutir 
o cumprimento da Lei de Acesso 
à Informação - LAI (Lei 12.527, 
de 18 de novembro de 2011) no 
âmbito do TRF5. Para aplicar a LAI 
em sua integralidade, o TRF5, de 
acordo com a Resolução nº 215 
do Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ), de 16 de dezembro de 
2015, precisa promover uma sé-
rie de mudanças para facilitar o 
acesso à informação ao cidadão, 
sobretudo em seu portal. A juíza 
federal Joana Carolina também 
participou do encontro.


