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Colegiado do TRF5 escolhe seus novos representantes na TNU

m “apagão”, ocorrido ontem 
em toda região Nordeste, 
afetou as atividades do Tribu-

nal Regional Federal da 5ª Região. 
Pouco antes das 15h, a energia foi 
interrompida, mas por conta do 
gerador do TRF5, os desembarga-
dores federais continuaram a ses-
são do Pleno mesmo com a ilumi-
nação reduzida. Da pauta, apenas 
um processo não conseguiu ser 
julgado. Com a demora no reesta-
belecimento da energia, por volta 
das 17 horas, a Presidência expediu 
o Ato nº 449 liberando os servido-
res.

Apagão – De acordo com 
informações do Opera-
dor Nacional do Sistema 
Elétrico (ONS), às 14h58 
ocorreu o desligamento de 
uma linha de transmissão, 
localizada em São João do 
Piauí (PI), devido a foco de 
calor provocado por quei-
mada na região.  Pouco 
tempo depois outras li-
nhas foram desligadas, afetando os 
estados do Nordeste. O efeito do-
minó causou a separação da região 
Nordeste do restante do Sistema 
Interligado Nacional (SIN). Ainda 

TRF5 elegeu o seu representante ti-
tular na composição da TNU para o 
biênio 2013/2015, juiz federal Bru-
no Leonardo Câmara Carrá (Pres. 
da 2ª Turma Recursal/CE). As duas 
escolhas foram por unanimidade 
dos desembargadores federais. A 
Turma Nacional de Uniformização 
é composta por 10 juízes federais 

A missa de 7º dia de faleci-
mento do servidor Maurício 
Montenegro será realizada 
nesta sexta-feira (30/08), às 
19h30, na Igreja de Belém, lo-
calizada na Estrada de Belém, 
no bairro de Campo Grande, 
na cidade do Recife. Maurício 
era analista judiciário, lotado 
no gabinete do desembar-
gador federal Vladimir Souza 
Carvalho.

O Pleno do TRF5 escolheu, on-
tem (28/08), o juiz federal Jorge 
André Mendonça de Carvalho 
(Pres.da 2ª Turma Recursal/PE) 
para suplente junto à Turma 
Nacional de Uniformização (TNU) 
dos Juizados Especiais Fede-
rais, sediada em Brasília (DF). Na 
semana passada, o Colegiado do 

provenientes das turmas recursais 
dos juizados, sendo dois juízes 
federais de cada Região. Sua presi-
dência é exercida pelo Corregedor-
-Geral da Justiça Federal, ministro 
Arnaldo Esteves Lima. Compete à 
TNU processar e julgar o incidente 
de uniformização de interpretação 
de lei federal em questões de di-

de acordo com a ONS, após a iden-
tificação da ocorrência, foi dado 
início à recomposição das cargas 
da região Nordeste, com conclusão 
nas capitais por volta das 17h30. 

reito material fundado em 
divergência entre decisões 
de turmas recursais de dife-
rentes regiões ou em face de 
decisão de uma turma recur-
sal proferida em contrarieda-
de à súmula ou jurisprudên-
cia dominante do Superior 
Tribunal de Justiça.

A 20ª Vara Federal/Subseção de 
Salgueiro (JFPE); a Justiça Federal 
na Paraíba (JFPB) e a Justiça Fede-
ral em Alagoas (JFAL) estão com 
inscrições abertas para o proces-
so seletivo de estágio. Na Paraíba, 
os interessados devem realizar a 
inscrição no site www.ciee.org.br. 
Na JFAL e na JFPE, os candidatos 
devem se inscrever pelos sites: 
www.jfal.jus.br e www.jfpe. jus.br. 
Mais informações na página de 
cada Seção Judiciária.


