
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Christine Matos, Josie Marja, Wolney Mororó, Suzan Vitorino e Tayza Lima 
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528 

Setembro
de20Edição nº 1784

www.trf5.jus.br
comunicacaosocial@trf5.jus.br

Fotos:  Juliana Galvão e Marcos Costa

Aniversariantes

TERÇA

O

Juiz Federal 
Ivan Lira de Carvalho

SJRN

Juiz Federal 
Jorge Luiz Girão Barreto

SJCE

Ana Luíza Calheiros da Silva
SOSERVI 
Edilza de Oliveira Silva
SOSERVI 
Ailton Ferreira da Silva 
BOM CLIMA

A desembargadora federal Margarida 
Cantarelli ministrou palestra no “1º En-
contro de Ciência Conjunta do Direito 
Penal”, realizado pela Escola Superior da 
Magistratura de Pernambuco (Esmape), 
no Fórum Rodolfo Aureliano. Durante o 
encontro, realizado nos dias 16 e 17 (sexta 
e sábado passados), foi abordado o tema 
“Reformas do Direito Penal, Criminologia 
e Política Criminal no Século XXI”.

Mutirão do SFH começou na JFAL

Margarida Cantarelli palestrou na Esmape

Com o debate “Neoconstituciona-
lismo, Poder Judiciário e Direitos 
Fundamentais”, o núcleo da Escola 
de Magistratura Federal da 5ª Re-
gião no Rio Grande do Norte está 
com inscrições abertas para o pro-
jeto Quinta Jurídica. Nesta edição, 
o juiz federal Carlos Wagner Dias, 
da 9ª Vara Federal, o procurador 
do município do Recife, Gustavo 
Ferreira Santos, e o professor Pau-
lo Renato Guedes, da UFRN, serão 
os palestrantes. O encontro será 
realizado na próxima quinta-feira, 
dia 22/9, a partir das 19h, no au-
ditório da Justiça Federal do Rio 
Grande do Norte. Informações e 
inscrições pelo site www.jfrn.jus.br. 
As inscrições serão feitas median-
te a doação de 2 kg de alimentos 
não-perecíveis.

Neoconstitucionalismo 
em debate na JFRN

presidente em exer-
cício desta Corte, de-
sembargador federal 

Rogério Fialho, recebeu, na 
tarde de ontem, uma visita 
do governador em exercício 
da Paraíba, Rômulo Gouveia, 
e do procurador geral de 
Justiça da Paraíba, Gilber-
to Carneiro. O anfitrião da 
Casa apresentou aos visitantes o 
Memorial do TRF5 e o Gabinete 
da Presidência, local onde con-
versaram, entre outros assuntos, 

TRF5 recebe governador 
da Paraíba

sobre as novidades da terra natal 
do desembargador Rogério Fialho. 
A visita contou ainda com a pre-
sença da desembargadora federal 
Margarida Cantarelli.

A Justiça Federal no Ceará 
promove, através da Seção 
de Treinamento e Desenvol-
vimento, o curso Orientação 
Profissional para os estagi-
ários do projeto Primeiro 
Passo, da Secretaria do Tra-
balho e Desenvolvimento 
Social (STDS) do Governo do 
Estado do Ceará. As reuniões da 
capacitação foram iniciadas em 
agosto e seguem até o mês de 

outubro, uma vez por semana, 
com a participação de 17 jovens 
estagiários.

JFCE: estagiários do Primeiro Passo 
fazem orientação Profissional

O mutirão do Programa de Con-
ciliação dos Processos do Sistema 
Financeiro da Habitação (SFH) 
começou ontem na Justiça Federal 
em Alagoas (JFAL), e segue duran-
te todo dia de hoje. O evento tem 
objetivo de realizar acordos entre 
os mutuários que financiaram o 
seu imóvel junto à Caixa Econômi-
ca Federal, cujo contrato de finan-
ciamento foi regido pelas normas 
do SFH, ajuizaram ações e estão 
no aguardo de resultados. Estão 
sendo realizadas audiências de 
conciliação com os juízes federais 

de quatro Varas: 1ª, 2ª, 3ª e 4ª. Na 
opinião do juiz federal Gustavo de 
Mendonça Gomes, coordenador 
do mutirão, a conciliação favore-
ce o processo de paz social pela 
cultura do diálogo.


