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Herpes-zóster

TRF5 sedia I Congresso Jurídico

Passarela

de Agosto

TERÇA

Aniversariantes

CNJ dá início à inspeção ordinária no TRF5
Corregedoria 
do Conselho 

Nacional de Justi-
ça (CNJ) deu início, 
ontem (19), aos tra-
balhos de inspeção 
ordinária no Tribunal 
Regional Federal da 
5ª Região – TRF5. 
Na solenidade de 
abertura, foi exibi-
do um vídeo com o 
corregedor nacional, 
ministro Humberto Martins, que 
enviou uma mensagem, dirigida a 
desembargadores, juízes federais, 
diretores e servidores do Tribunal, 
ressaltando a importância de se ve-
rificar o funcionamento dos setores 
administrativos e judiciais da Corte. 
Após a mensagem do corregedor, 
o presidente do TRF5, desembar-
gador federal Vladimir Carvalho, 
deu boas-vindas à equipe do CNJ. 
“O Tribunal está de portas abertas, 
tanto a parte administrativa, liga-
da à Presidência, quanto os três 
gabinetes escolhidos para serem 
inspecionados”. À frente dos traba-
lhos de inspeção e representando 
o ministro Humberto Martins, o 
juiz auxiliar coordenador da Corre-
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O TRF5 sediará, nos próximos dias 22 
e 23, na Sala Capibaribe, o I Congres-
so Jurídico, promovido pelo Instituto 
dos Advogados de Pernambuco (IAP). 
O objetivo do Congresso é a atuali-
zação e o aperfeiçoamento da ordem 
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bargador federal Edilson Nobre, o 
presidente do IAP, Bruno Cavalcanti, 
e professores universitários do Brasil. 
Interessados em participar podem 
realizar as inscrições até amanhã (21), 
através do número (81) 9.9697.2020 

jurídica, por meio de palestras e refle-
xões. Entre os palestrantes, que irão 
debater temas referentes ao Direito 
Público, estão o ministro do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), Marcelo 
Navarro Ribeiro Dantas, o desem-
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gedoria Nacional de Justiça, Márcio 
Luiz Coelho de Freitas, destacou a 
escolha do TRF5 como o primeiro 
tribunal federal do País a ser sele-
cionado para inspeção. “Reconhe-
cidamente, é um Tribunal eficiente, 
que atua muito corretamente na 
evolução tecnológica”, comentou 
Freitas. Até quinta-feira (22), mais 

de 10 unidades do 
TRF5 serão inspecio-
nadas. Nesse período, 
os trabalhos forenses 
e os prazos processu-
ais não serão suspen-
sos. O encerramento 
da inspeção está 
previsto para quinta-
-feira (22), às 11h, no 
Salão do Pleno, com a 
presença já confirma-
da do ministro corre-

gedor Humberto Martins.
Atendimento ao público - Dentro 
dos trabalhos de inspeção, o CNJ 
realizou, na tarde de ontem (19), 
atendimento ao público, para rece-
ber reclamações, dúvidas e suges-
tões sobre processos judiciais e/ou 
administrativos do Tribunal.
+ Leia mais: www.trf5.jus.br

ou pelo email secretaria@iappe.org.
br. Estimulado pelas iniciativas do 
TRF5 voltadas à responsabilidade 
social, o IAP contribuirá com o proje-
to de apoio à Comunidade do Pilar, 
doando cestas básicas.

Medalha - O corregedor-regional do 
TRF5, desembargador federal Carlos 
Rebêlo, foi agraciado, no último sába-
do (17), com a Medalha Heróis de Casa 
Forte, concedida pelo Centro de Prepa-
ração de Oficiais da Reserva do Recife 
(CPOR).  A comenda foi entregue durante 
as comemorações pelo 374º aniversário 
da Batalha de Casa Forte.

Evite caminhar pelas ruas utilizan-
do o celular. Esse hábito contribui 
para a ocorrência de acidentes, re-
tira a atenção em sua volta e atrai 
para si a ação de malfeitores.

O Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS) definiu a data para reali-
zar a vacinação contra o vírus do 
herpes-zóster. A ação acontece no 
próximo dia 22, das 10h às 14h, no 
NAS. A vacina, que custará R$ 485, 
será destinada àqueles que se ins-
creveram previamente no Núcleo.  
O valor poderá ser dividido em até 
três vezes no cartão de crédito.

Devem ser concluídos, até amanhã 
(21), os trabalhos de instalação da 
passarela de tapumes na entrada 
principal do edifício-sede do TRF5. 
A estrutura visa à segurança dos 
servidores e cidadãos que fre-
quentam o Tribunal, considerando 
que a SIAP deu início à obra de 
impermeabilização do revestimen-
to da fachada do edifício-sede do 
Tribunal.


