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Pesca ilegal
de lagosta 

de Abril19
QUARTA

O
TRF5 adere ao Movimento Abril Verde

Sessões ampliadas

Edilson Nobre participa de livro que compila leis de 18 países

Tribunal Regional federal da 
5ª Região – TRF5, a convite 

do Ministério Público do Trabalho 
de Pernambuco (MPT) e do Tribu-
nal Regional do Trabalho da 6ª Re-
gião (TRT6), aderiu ao movimento 
Abril Verde, dedicado à prevenção 
de acidentes de trabalho e das 
doenças ocupacionais. Por este 
motivo, no próximo dia 25, às 15h, 
na Sala Capibaribe, haverá a pales-
tra “Lesão por Esforço Repetitivo e 
Distúrbio Osteomuscular Relacio-
nado ao Trabalho”, com a fisiotera-
peuta do Centro de Referência em 
Saúde do Trabalhador de Pernam-
buco, Mariana Barros. Já no dia 27 
de abril, das 8h às 17h, ocorrerá 
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o seminário “Meio Ambiente do 
Trabalho no Século XXI: Desafios e 
Perspectivas”, no auditório da Fun-
dacentro/PE (Rua Djalma Farias, 
126, Torreão, Recife). O evento é 
gratuito e tem como público-alvo 
magistrados, servidores e partici-
pantes das instituições parceiras. 
As inscrições online podem ser 
realizadas até o dia 24 de abril, no 
site do TRT6 (www.trt6.jus.br).
Conscientização – Ao longo 
da próxima semana, a Seção de 
Gestão Socioambiental do TRF5 
também divulgará mensagens de 
conscientização sobre doenças do 
trabalho ligadas às atividades rea-
lizadas no âmbito do TRF5.

O desembargador federal Edilson 
Nobre integrou o Conselho Cien-
tífico de pesquisa da obra “Proce-
dimento Administrativo e Processo 
Administrativo Latino-Americanos 
– Compilação de Leis Nacionais”. 
O livro promove o estudo compa-
rado entre as leis que tratam do 
processo administrativo ( judicial e 
extrajudicial) em vigor em 18 países 
latino-americanos de origem ibéri-

As Primeira e Terceira Turmas do 
TRF5 estabeleceram, conjunta-
mente, cronograma de sessões 
estendidas mensais até o final 
deste ano. As datas programadas 
são: 26 de abril; 10 de maio; 24 de 
maio; 7 de junho e 21 de junho, 
todas agendadas para iniciar às 
9h30. A medida visa a aperfeiçoar 
o cumprimento da determinação 
do Novo Código de Processo Civil 
- NCPC, responsável por extinguir 
os embargos infringentes e, em 
seu lugar, instituir a técnica de am-
pliação de Colegiado.

Mais um dia 
de visitas – Na 
tarde de ontem, 
o presidente 
do TRF5, de-
sembargador 
federal Manoel 
Erhardt, conti-
nuou sua visita-
ção aos setores do 
Tribunal. A Divisão 
de Comunicação 
Social e as Subse-
cretarias de Plená-
rio, Precatórios e 
de Tecnologia da 
Informação foram os locais contemplados.

Nesta quarta-feira (19), o Via 
Legal vai falar sobre a pesca pre-
datória de lagostas. Na Ilha de 
Itamaracá, na Região Metropoli-
tana do Recife (PE), um homem 
foi flagrado usando rede do tipo 
“caçoeira”, que é proibida pelo 
Ibama e provoca danos irrever-
síveis à biodiversidade marinha. 
Na embarcação, também foram 
encontrados 127 kg de lagos-
tas recém-pescadas. O Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região 
condenou o pescador pelo crime 
ambiental. Confira esta e outras 
reportagens no programa, que vai 
ao ar às 21h, na TV Justiça. Assista 
também na internet, pelo www.
youtube.com/programavialegal.

ca – incluindo o Brasil – e códigos 
modelo desenvolvidos como fruto 
de estudos acadêmicos. O traba-
lho foi coordenado pela Escola da 
Magistratura Federal da 2ª Região, 
vinculada ao Tribunal Regional Fede-
ral da 2ª Região (TRF2) e está dis-
ponível para acesso livre e gratuito 
pelo site do Social Science Research 
Network / SSRN (https://ssrn.com/
abstract=2911697). 


