
TRF5 celebra o Dia da Mulher

Servidores devem realizar a atualização 
cadastral até 30 de abril

Encontro de Jurisprudência

Obras da Subseção 
Judiciária de Estância 
são entregues

Comissão Socioambiental 
publica edição revisada do PLS

Assessor do TRF5 ministra palestra em 
Congresso de Processo Civil 

Jornada de Direito Tributário tem inscrições 
prorrogadas 

Doação de medula óssea

TRF5 sedia curso sobre Admissibilidade 
Recursal 

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região - TRF5 promove, amanhã (12), 
o evento “De mulher para mulher, com Sorária Caio” para celebrar o Dia 
da Mulher. Na ocasião, a diretora da Secretaria Administrativa do Tribunal 
contará sua história de vida à jornalista Isabelle Câmara, diretora de 
Comunicação. O evento será realizado na Sala Capibaribe (1º andar do 
edifício-sede), a partir das 15h.

A Divisão de Folha de Pagamento do TRF5 solicita aos servidores e requisitados que realizem a atualização 
cadastral de benefícios. Os beneficiários de auxílio-saúde, auxílios transporte, alimentação ou pré-escolar 
devem estar atentos ao prazo, que se encerra no dia 30 de abril, para apresentar a documentação 
necessária. Mais informações na Intranet do TRF5.

Os servidores do TRF5 Roberto Amâncio dos Santos, diretor do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes 
e Jurisprudência, e Rodrigo Pereira Cunha, da Subsecretaria de Tecnologia da Informação, participam, 
amanhã e sexta (13), em Brasília, do I Encontro Nacional sobre Sistematização e Divulgação de 
Jurisprudência. Promovido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o evento promoverá o compartilhamento 
de boas práticas adotadas em diversos tribunais do País, estimulando a integração entre as áreas técnicas 
de jurisprudência dos órgãos do Poder Judiciário.

A Justiça Federal em Sergipe (JFSE) realizou, na última 
sexta–feira (6), solenidade de entrega de obras de reforma 
no Fórum Ministro José de Castro Meira, sede da 7ª Vara 
Federal de Sergipe - Subseção Judiciária de Estância. A 

cerimônia contou com a presença do presidente e do corregedor-regional do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região - TRF5, desembargadores federais Vladimir Carvalho e Carlos Rebêlo, respectivamente, além de 
autoridades da região e representantes de diversas instituições que se relacionam com a JFSE.

O assessor especial do gabinete do desembargador federal  Paulo 
Roberto de Oliveira Lima, Marcos Netto, ministrará palestra, na 
próxima sexta-feira (13), no I Congresso de Processo Civil da 
Universidade de Pernambuco. O assessor debaterá sobre  “Recursos 
e o novo CPC”, a partir das 16h15. A entrada para o evento é 1 kg de 
alimento. Marcos Netto  também integrará, durante o mês de abril, o 
quadro de docentes da 8ª turma da Especialização em Processo Civil 
na Universidade Católica de Pernambuco - Unicap.

O Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal (CEJ/CJF) prorrogou as inscrições de 
propostas de enunciados da I Jornada de Direito Tributário até o dia 17 de março. O evento será realizado 
entre os dias 27 e 29 de maio, no auditório do Conselho, em Brasília. As propostas de enunciados podem 
ser enviadas neste link: http://bit.ly/2Q3zTJw. (Com informações da Ascom/CJF)

Um gesto de solidariedade pode salvar vidas. O filho de Tereza Neuman, 
chefe de gabinete do desembargador federal Manoel Erhardt, está 
precisando de um transplante de medula óssea, e a família procura um 
doador que seja 100% compatível. O TRF5 abraçou a campanha não 
só para ajudar José Eudes Uchôa (Eudinho), mas várias outras pessoas 
que também precisam desse tipo de transplante. O cadastro para ser 
um doador pode ser feito no Hemocentro da cidade e o processo é bem 
simples: é preciso a retirada de apenas 5 ml de sangue e o fornecimento 
de alguns dados pessoais. O voluntário ficará apto a ajudar qualquer 
pessoa que precise do transplante e que seja compatível com ele. No Recife, o cadastro pode ser feito no 
Hemope (Rua Joaquim Nabuco, 171, Graças), de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em uma parceria com o Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
– TRF5, promoverá, nos dias 27 e 28 de abril, o curso “Admissibilidade Recursal”. O treinamento será 
realizado na Sala Capibaribe, no edifício-sede do TRF5. As vagas serão reservadas, preferencialmente, 
aos servidores da Vice-presidência, Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (NUGEP) e Subsecretaria 
de Recursos Extraordinários, Especiais e Ordinários (SREEO). No entanto, não há óbice à participação de 
servidores de outras áreas do tribunal. Interessados podem enviar seus dados como nome completo, 
matrícula e lotação (com ramal) para o e-mail cursos@trf5.jus.br.
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Já está disponível, no site do TRF5, a edição revisada do Plano de Logística 
Sustentável (PLS), elaborado para o ciclo 2015-2020. O documento, publicado 
pela Comissão Socioambiental, passou por uma nova análise, a fim de se 
adequar à atual realidade da Corte, tanto no quesito orçamento quanto no que se 
refere às metas e aos planos de ação. O PLS é uma ferramenta de planejamento estratégico que viabiliza 
práticas de sustentabilidade e racionalização dos gastos e dos processos administrativos.

Estado de Alagoas, 
Município de Maceió e 
Casal são condenados por 
lançar esgoto em orla

A Primeira Turma do TRF5 manteve, em decisão unânime, a condenação da Companhia de Saneamento de 
Alagoas (Casal), do Estado de Alagoas e do Município de Maceió por lançamento de esgoto sem tratamento 
na orla marítima. O relator do processo, Desembargador Federal Élio Siqueira, negou provimento à 
apelação da empresa, do Estado e do Município, mantendo a sentença da 1ª Vara Federal de Alagoas na 
ação civil pública proposta, em 2006, pelo Ministério Público Federal (MPF). 
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Juiz das Garantias: Fernando 
Braga participa de audiência 
pública no STF 
O desembargador federal Fernando Braga participará, no próximo dia 16, 
da audiência pública convocada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para 
debater sobre o juiz das garantias. O evento vai reunir representantes de 
instituições públicas e privadas, advogados, acadêmicos e profissionais 
liberais, com o objetivo de subsidiar o STF com informações técnico-
científicas sobre o tema. 

TRU
A Turma Regional de Uniformização dos 
Juizados Especiais Federais da 5ª Região 
(TRU) promoveu, na segunda-feira (9), 
sua primeira sessão ordinária de 2020. A 
reunião ocorreu no Pleno do TRF5. Foram 
julgadas 33 ações judiciais sobre questões 
cíveis, previdenciárias e administrativas.
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http://www.trf5.jus.br/index.php?option=com_noticia_rss&view=main&article-id=aHR0cDovL3d3dy50cmY1Lmp1cy5ici9ub3RpY2lhcy8zMjIyMjI= 
http://www.trf5.jus.br/index.php?option=com_noticia_rss&view=main&article-id=aHR0cDovL3d3dy50cmY1Lmp1cy5ici9ub3RpY2lhcy8zMjIyMjE=
http://www.trf5.jus.br/?option=com_noticia_rss&view=main&article-id=aHR0cDovL3d3dy50cmY1Lmp1cy5ici9ub3RpY2lhcy8zMjIyMTk=
http://www.trf5.jus.br/?option=com_noticia_rss&view=main&article-id=aHR0cDovL3d3dy50cmY1Lmp1cy5ici9ub3RpY2lhcy8zMjIyMjc=
http://www.trf5.jus.br/?option=com_noticia_rss&view=main&article-id=aHR0cDovL3d3dy50cmY1Lmp1cy5ici9ub3RpY2lhcy8zMjIyMjY= 

