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INTERFORT

Divisão de Comunicação 
Social do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região come-

mora hoje a edição nº 2000 do 
jornal mural TRF Hoje. Para marcar 
a data, a Comunicação e o Núcleo 
de Cerimonial prepararam uma 
exposição que mostra a evolução 
e a história do nosso jornal mural, 
através das suas principais edições, 
desde sua criação. Lançado no dia 
14 de abril de 2004, durante a pre-
sidência da desembargadora fede-
ral Margarida Cantarelli, a ideia do 
jornal mural surgiu a partir de uma 
solicitação da desembargadora 
de criar um novo meio capaz de 
promover a comunicação interna. 
Durante os oito anos de existên-

cia do mural, muitos jornalistas 
e estagiários já fizeram parte da 
Divisão de Comunicação Social. 
Para conferir curiosidades sobre o 
Mural, depoimentos e a histó-
ria da publicação, a mostra 
comemorativa ficará em 
exposição no hall da sede 
do TRF5 até a sexta-feira 
(31/8). 
Integração - A atual 
diretora de Comunicação 
do TRF5, Isabelle Câmara, 
tem trabalhado para o 
constante aprimoramento 
do mural, tanto na parte gráfica, 
quanto textual. “Nosso objetivo é 
fazer com que o mural integre a 
vida dos servidores do TRF5 e que 

esses mesmos servido-
res se sintam parte desse 

processo. De nada vale um 
canal de comunicação interna 

frio e distanciado do seu público-
-alvo. Os servidores, chefes de 
gabinetes e desembargadores po-
dem, portanto, enviar notícias, crí-
ticas e sugestões ao mural. Esta é 
uma via de mão dupla”. O diretor-

-geral do TRF5, Marcos 
Netto, é um dos en-
volvidos no processo 
diário de produção do 
mural: revisa os textos e 
oferece um olhar jurídi-
co e político à produção. 
“É uma satisfação cons-
tatar a edição 2000 do 

Mural, excelente veículo 
de comunicação. Nele se lê e vê a 
última notícia institucional, a infor-
mação útil, a reportagem sobre os 
diversos setores, os aniversarian-
tes do dia, o perfil dos servidores, 
tudo numa linguagem fácil e ao 
mesmo tempo escorreita. É dessa 
forma que ele se tornou o ‘nosso 
Jornal Mural”. 

Uma decisão inédita no âmbi-
to da 5ª Região foi o tema da 
palestra da desembargadora 
federal Margarida Cantarelli, 
no último dia do II Congresso 
Nacional de Direito Homoafeti-
vo (24/8), realizado no Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região 
- TRF5. Intitulada “A relação 
homoafetiva: direito a pensão 

estatutária”, a ex-
posição da ma-
gistrada é fruto 
de um processo 
julgado na Pri-
meira Turma do 
TRF5, em 2001, 
no qual Margari-
da Cantarelli foi 
a relatora. Um 

A desembargadora federal Mar-
garida Cantarreli estará, a partir 
de hoje, no Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ). A magistrada 
integrará a assessoria do corre-
gedor-geral da Justiça, ministro 
Francisco Falcão, que assumirá 
a Corregedoria no próximo dia 

6 de setembro. Até lá, a desem-
bargadora federal Margarida 
Cantarelli estará no CNJ para os 
trabalhos que serão realizados 
durante a transição da gestão 
da atual corregedora, ministra 
Eliana Calmon, para o futuro 
corregedor.

Começa na quarta-feira (29), na 
sala das turmas Norte, a palestra 
“Direção Defensiva e Manutenção 
Preventiva: Funcionamento de-
talhado do motor”, que faz parte 
do Seminário de Atualização em 
Segurança Institucional. O even-
to é uma realização do Núcleo 
de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos (NDRH) do TRF5. Na 
programação, noções básicas de 
mecânica, direção defensiva, co-
nhecimento da lei seca e outros 
temas, todos ministrados pelo 
capitão da Polícia Militar de Per-
nambuco, Luciano Nunes da Silva, 
do Batalhão de Trânsito. 

engenheiro, funcionário públi-
co federal, faleceu e deixou um 
companheiro, que se habilitou 
para receber a pensão. À época, 
o TRF5 foi favorável ao pedido 
- uma decisão anterior à do STF, 
que reconheceu 
o direito a união 
homoafetiva em 
2011. 


