
www.trf5.jus.br

Jornal Mural Diário Produzido pela
Divisão de Comunicação Social do Tribunal Regional Federal da 5ª Região

Edição nº 1463

Fotos:  Juliana Galvão
e Marcos Costa

18TERÇA
Maio

Aniversariantes
Juíza Federal Germana
de Oliveira Moraes
SJCE 

Degilane Soares Chaves
NAS

Manuela Vanderlei de Almeida
Oliveira
Gab. Des. Francisco Cavalcanti

Marcelo Cintra de Barros Pereira
Gab. Des. Francisco Wildo

Doação de sangue
O servidor Josiglei Delfino Medeiros
(Justiça Federal na Paraíba) solicita

doação de sangue ao IHENE em
nome de Germano Valério Bastos,

que está internado no Hospital
Português (Recife).

A servidora do TRF5
Lúcia Cavalcanti partici-
pará de debate sobre a
Síndrome de Alienação
Parental, em seminário a
ser realizado no próximo
dia 20, às 10h, na
Assembléia Legislativa
do Estado de Pernambuco. Advogada,
psicóloga e mestre no assunto, Lúcia

Cavalcanti ministrou palestra
sobre o problema durante a
semana comemorativa do
Dia das Mães, no TRF5. A
apresentação da servidora
foi destacada pelo
deputado Nelson Pereira,
lembrando que a síndrome

já figura em processos de disputa pela
guarda de menores.

Seminário na Alepe discute alienação parental

A Justiça Fede-
ral em Pernam-
buco (JFPE)
promove o
credenciamento
de médicos, em
qualquer área
de especialização, para atuarem como
peritos judiciais no Juizado Especial (26ª
Vara), na Subseção Judiciária de
Palmares. Para se inscrever, o candidato
deverá enviar currículo e cópia da identi-
dade, emitida pelo Conselho Regional de
Medicina (CRM), para o e-mail
direcao24@jfpe.jus.br ou comparecer a
sede da Subseção Judiciária.

Com o tema “Princípio da motivação
das decisões judiciais” foi lançada a
quarta edição do concurso internacional
de monografias, promovido pela
Comissão Ibero-americana de Ética
Judicial (CIEJ).  O tema está contido no
Capítulo III, Parte I, do Código Ibero-
americano de Ética Judicial. O
concurso é dirigido aos integrantes do
Poder Judiciário e advogados. Os

Concurso internacional de monografias

Subseção de
Palmares credencia
médicos

interessados devem enviar os trabalhos,
identificados por pseudônimos, ao
gabinete do ministro Ari Pargendler
(vice-presidente do Superior Tribunal de
Justiça), localizado no 6º andar do
edifício Ministros II, em Brasília. As
inscrições podem ser feitas até o dia 1º
de setembro. O regulamento e o
cronograma do concurso podem ser
consultados pelo site www.cidej.org.

As instalações das novas Varas Federais
no interior de Pernambuco, Paraíba, Rio
Grande do Norte e Ceará foram os
assuntos da reunião realizada, na tarde
de ontem, entre o presidente do TRF5

desembargador federal Luiz
Alberto Gurgel de Faria e os
diretores de Foro das Seções
Judiciárias dos quatro estados
que já foram contemplados com
novas unidades do Judiciário
Federal. Participaram da reunião
os juízes federais Joana
Carolina Lins Pereira (SJPE),
Helena Fialho (SJPB), Ivan Lira
de Carvalho (SJRN), José

Parente (SJCE) e os diretores Sorária
Caio, Onaldo Mangueira e Sebastião
Campelo. A instalação das novas Varas
cumpre uma determinação do TRF5 e do
Conselho da Justiça Federal.

Presidente do TRF5 participa de
reunião com diretores de Foro

Dica para o uso dos elevadores
Respeite o número máximo de

passageiros indicado na cabine.

Dia Nacional de Combate ao
Abuso e Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes


