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TRF5 firma Acordo de Cooperação com PRF5 e PRU5

Conciliar é Legal

Sessão pública
de Outubro

TERÇA

AniversariantesSem sustos

O presidente do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região – TRF5, 
desembargador federal Manoel 
Erhardt, assinou, na tarde de 
ontem (1/10), acordo de coope-
ração técnica entre o Tribunal, a 
Procuradoria Regional Federal 
da 5ª Região – PRF5 e a Procu-

Ministra Rosa Maria Weber
Candiota da Rosa

STF/Presidente do TSE

Juiz Federal
Orlan Donato Rocha

SJRN

ma festa de co-
res e alegria. No 

próximo dia 8, a partir 
das 14h, na Sala Ca-
pibaribe, o Tribunal 
Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 vai cele-
brar o Dia das Crianças 
(12/10) com uma pro-
gramação recheada de 
atividades. Sessão de 
cinema, palestra sobre 
alimentação saudá-
vel com Isabela Lins 
Aguiar, autora do livro “A máquina 
perfeita”, apresentação do mágico 
Rodrigo Lima e lanche com pipoca 
e algodão-doce integram a diver-
são para a criançada. A abertura do 
encontro será feita pelo presidente 

radoria Regional da União da 5ª 
Região – PRU5, para somar esfor-
ços visando a racionalizar e tornar 
célere o julgamento dos proces-
sos em tramitação no TRF5 e nas 
seções judiciárias vinculadas. O 
acordo pretende, ainda, a intero-
perabilidade entre os sistemas de 

do Tribunal, desembargador federal 
Manoel Erhardt. 
“Adote uma folhinha” – No TRF5, 
o Dia das Crianças também servi-
rá para estimular a solidariedade. 
“Adote uma folhinha” é o lema da 

TRF5 comemora o Dia das Crianças 
campanha de doação 
de brinquedos para 
meninos e meninas da 
Comunidade Pilar. Fun-
ciona assim: no hall de 
entrada do edifício-sede 
do TRF5 tem um painel 
com várias “folhinhas” 
penduradas. O inte-
ressado pode escolher 
uma (ou mais) e retirá-
-la. Nela, encontrará o 
nome de uma criança, 
a idade, o número do 

calçado, como sugestão de presen-
te, e o nome da mãe. As doações 
serão arrecadadas até o dia 9/10 e 
encaminhadas à Igreja Madre de 
Deus. O objetivo é presentear 226 
crianças da Comunidade.

Processo Judicial Eletrônico (Pje) 
da Justiça Federal na 5ª Região e 
o Sistema de Inteligência Jurídi-
ca AGU-Sapiens. O procurador-
-regional Miguel Lemos Longman 
representou a PRF5. Já a subpro-
curadora-regional Alynne Andra-
de de Lima assinou pela PRU5.

Acontece hoje (2), às 11h, na Sala 
das Turmas Norte, a Sessão Pú-
blica de julgamento dos recursos 
contra a Sentença Cível (P3), do 
XIV Concurso Público para Provi-
mento de Cargos de Juiz Federal 
Substituto da 5ª Região. O edital 
com o resultado definitivo desta 
fase do concurso estará dispo-

No final deste mês, os alarmes de 
incêndio do TRF5 irão soar. Calma! 
Não haverá incêndios: será reali-
zada uma simulação de abandono 
de área, por todos os que traba-
lham no TRF5, orientados pelos 
integrantes da brigada de incêndio 
em cada andar. Todos os funcio-
nários voltarão aos seus trabalhos, 
normalmente, após o exercício. O 
objetivo é preparar os servidores 
para uma saída ordeira em caso 
de emergência. A previsão é que a 
simulação ocorra no dia 29/10.

nível no site do Cebraspe (www.
cespe.unb.br), nesta quarta-
-feira (3). Na quinta-feira (4), a 
Comissão do Concurso realiza 
nova Sessão Pública, a partir das 
14h, também na Sala das Tur-
mas Norte, para divulgação do 
resultado provisório da Sentença 
Penal (P4).  

Estão abertas as inscrições para o 
Prêmio Conciliar é Legal, um reco-
nhecimento do Comitê Gestor da 
Conciliação do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) às boas práticas da 
Justiça voltadas à pacificação dos 
conflitos. As inscrições se encerram 
já na sexta-feira (5/10) e devem ser 
efetivadas no Portal do CNJ (www.
cnj.jus.br). No total, são dez catego-
rias, dentre elas Tribunal Regional 
Federal e Juiz Individual. Podem 
participar do Prêmio tribunais, ma-
gistrados, instrutores de mediação 
e conciliação, instituições de ensino, 
professores, estudantes, advogados, 
cidadãos ou empresas, assim como 
qualquer ente privado, mediante a 
apresentação de práticas voltadas 
para a autocomposição, executa-
das individualmente ou em grupo. 
(Com informações do CNJ).
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