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TRF5 sedia reunião das Escolas Judiciais e de Magistratura

Ato prorroga prazos 
processuais no PJe

de Maio

SEGUNDA

TRF5 homenageia mães

Aniversariantes
José Antônio dos Santos 
NATIFLORA

Fábio Ferreira Moraes 
TERCLIMA

oi ao som de 
“Carinhoso”, 

de Pixinguinha, 
“Aquarela”, de Ary 
Barroso, e “My 
Way”, de Paul 
Anka, executadas 
por uma forma-
ção de câmara da 
Orquestra Criança 
Cidadã, que as ho-
menagens às mães que integram o 
Tribunal Regional Federal da 5ª Re-
gião – TRF5 começaram, na última 
quinta-feira (11). Nesse dia, o pre-
sidente do TRF5, desembargador 
federal Manoel Erhardt, aproveitou 
a oportunidade para ressaltar sua 
admiração e o seu reconhecimento 
à figura materna, em especial as 
que integram esta Corte, pelo pa-
pel que desempenham na socieda-

Segurança no trânsito

de. Em seguida, a professora Alda 
Roberta Campos, especialista em 
Psicologia da Família e em Saúde 
Coletiva, ministrou palestra sobre o 

O TRF5 sedia, hoje, das 14h às 
18h, na Sala Capibaribe, uma 
reunião administrativa e peda-
gógica com dirigentes das Es-
colas Judiciais e de Magistratura 
da Região Nordeste. Além do 
presidente do TRF5, desembar-

gador federal Manoel Erhardt, 
participam o diretor da Escola de 
Magistratura Federal da 5ª Região 
(Esmafe), desembargador federal 
Edilson Nobre, e representantes 
das escolas vinculadas aos Tri-
bunais de Justiça dos estados de 

Preferência nas sustentações orais

Pernambuco, Paraíba, Rio Grande 
do Norte e Ceará. Na pauta, o 
Curso de Formação de Formado-
res Enfam 2017, cujo Nível 1 do 
Módulo 1 será realizado de ama-
nhã (16) a quinta-feira (18), na 
Sala Capibaribe.

Um milhão e vinte e cinco mil mor-
tes no trânsito. O dado, referente 
ao ano de 2013, consta do último 
Informe sobre a Situação Mundial 
de Segurança no Trânsito, publi-
cado em 2015, pela Organização 
Mundial de Saúde. Segundo a enti-
dade, o trânsito representa uma das 
principais causas de morte, sendo 
a principal entre jovens na faixa 
etária de 15 a 29 anos. A pesquisa 
constatou também que a metade 
de todas as mortes por lesões no 
trânsito são de pedestres, ciclistas 
e motociclistas. Estamos em plena 
Década de Ações para Segurança 
no Trânsito, instituída pela Orga-
nização das Nações Unidas para o 
período de 2011 a 2020. A meta é 
reduzir em 50% as mortes e trau-
matismos causados por acidentes 
no trânsito. Neste mês de maio, em 
sintonia com o movimento Maio 
Amarelo, o NAS enfatiza a neces-
sidade de comportamentos mais 
seguros e responsáveis no trânsito.

O Pleno do TRF5 
aprovou, na última 
quarta-feira (10), a 
Emenda Regimental 
Nº 02/2017, que 
acrescenta o §3º ao 
Artigo 135 do Re-
gimento Interno do 
Tribunal, referente aos pedidos 
de sustentação oral. Com a nova 
redação, as advogadas gestantes 
e lactantes passam a ter prefe-
rência em relação aos demais 

advogados. O acréscimo 
ao Regimento Interno 
do TRF5 chega neste 
mês de maio, quando se 
comemorou, ontem (14), 
o Dia das Mães. Sensí-
vel às necessidades das 
mulheres advogadas, o 

TRF5 também criou, em 2016, o 
Espaço Mulher, que serve de apoio 
para gestantes e lactantes que 
precisam frequentar as dependên-
cias do Tribunal.

A Presidên-
cia do TRF5 
divulgou, no 
último dia 
11/05, o Ato 
nº 291/2017, 

que prorrogou para o dia 11/05 
os prazos dos Processos Judiciais 
eletrônicos (PJe) vencidos nos dias 
8, 9 e 10, no âmbito do TRF5 e das 
Seções Judiciárias vinculadas, e a 
contagem do prazo com intima-
ções confirmadas nesses mesmos 
dias. A prorrogação ocorreu em 
razão da instabilidade do sistema e 
do relato de problemas no acesso 
e na validação de atos processuais.

tema “As Repercussões das Redes 
Sociais para Crianças e Adolescen-
tes na Contemporaneidade”.

Café da manhã com reconheci-
mento – Já na sexta (12), foram 
oferecidos chocolates, flores, café 
da manhã e reconhecimento às 
mães que prestam serviços para 

o Tribunal. Na oca-
sião, Manoel Erhardt 
disse às terceirizadas, 
em tom de gratidão: 
“Toda função é es-
sencial; se uma ati-
vidade falhar, todo o 
trabalho fica preju-
dicado. Assim, sem 

vocês o TRF5 não se desenvolve-
ria. Vocês fazem parte do serviço 
jurisdicional que o Tribunal presta, 
para o bem da sociedade”.


