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TRF5 planeja eventos comemorativos 
aos 25 anos

A Técnica Judiciária da Área  
Administrativa, Arabel Veiga Sou-
za, lotada na Seção Judiciária da 

Bahia, tem interesse em ser remo-
vida, através do SINAR 2013, para 

a sede do TRF5 ou para a Seção 
Judiciária de Pernambuco, Subse-
ção de Jaboatão dos Guararapes. 
A servidora está inscrita no Con-
curso Nacional de remoção, mas 
solicita a divulgação da sua lota-
ção e seu  interesse em trabalhar 
em Pernambuco. Os interessados 

devem entrar em contato pelo 
telefone (71) 9237-8391 ou pelos  
e-mails: arabel.souza@trf1.jus.br 

ou arabelveiga@hotmail.com.

Quinta Região participa do Outubro Rosa

Edilson Nobre  
palestra na  
Quinta Jurídica

ano de 2014 será emblemá-
tico para os tribunais regio-

nais federais do País. Em março, os 
TRFs vão comemorar 25 anos de 
criação. Para celebrar a data, o Tri-
bunal Regional Federal da 5ª Re-
gião – TRF5 já está se organizando 
para elaborar uma programação 
de eventos. Não à toa, o presi-
dente do TRF5, desembargador 
federal Francisco Wildo, assinou, 
na última terça-feira (8/10), a por-
taria nº 1049/2013, designando 
servidores para constituírem um 
Grupo de Trabalho, que será coor-
denado pela diretora administrati-
va, Sorária Caio, e composto pelos 
diretores Telma Motta (Secretaria 
Judiciária), Vladislave Leite (Subse-
cretaria de Infraestrutura e Admi-
nistração Predial), Isabelle Câmara 
(Divisão de Comunicação Social), 
Clara Moreira (Núcleo de Ceri-
monial), Soraya Portugal (Núcleo 
de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos), Nancy Moreira (Nú-
cleo de Assessoramento Técnico) 
e pelo coordenador da Escola da 
Magistratura Federal da 5ª Região 
(Esmafe), Luiz Albuquerque. 

Instalação- Criado pela 
Constituição Federal de 
1988, o TRF5, assim como 
os outros tribunais fede-
rais,  teve  o objetivo de 
substituir e regionalizar a 
jurisdição do extinto Tri-
bunal Federal de Recursos 
(TFR). Nos primeiros anos, 
a gestão do tribunal teve que  
instalar, aparelhar e administrar a 
Corte recém-criada, seguido pelo 
processo de criação e administra-
ção das varas federais. No início, 

o tribunal funcionava no Palácio 
Frei Caneca,  prédio da vice-gover-
nadoria, na Avenida Cruz Cabugá. 
Em 1994, o tribunal ganhou sede 
própria no Bairro do Recife.

Servidores e magistrados da 
Justiça Federal na 5ª Região deci-
diram entrar no clima da campa-
nha Outubro Rosa, que simboliza 
a luta contra o câncer de mama. 
Pelo segundo ano consecutivo, 
o gabinete do desembargador 
federal Marcelo Navarro optou 
por lembrar o momento através 
de cartazes que alertam sobre a 
importância de se fazer regular-
mente o exame de mamografia, 

a fim de descobrir precocemente a 
doença. A ideia surgiu por meio de 
uma sugestão da esposa do próprio 
Marcelo Navarro, que mantém uma 
associação que dá apoio às mulhe-
res portadoras do câncer de mama, 
no Rio Grande do Norte. “Nosso 
objetivo maior é dar a nossa con-
tribuição e mostrar a nossa preo-
cupação em relação a este tema. É 
extremamente importante o enga-
jamento de toda a sociedade, para 

que possamos vencer 
essa doença silenciosa”, 
destacou o chefe de gabi-
nete, Fernando Rezende. 
A Justiça Federal no Ceará 
(JFCE) também ingressou 
na corrente do Outubro 
Rosa. Até o dia 31/10, a fanpage da 
JFCE na rede social Facebook es-
tará com uma logo personalizada, 
com destaque à cor que dá nome à 
campanha. Já na Justiça Federal na 

Paraíba,  durante todo este mês, 
a fachada da sede da Seção Judi-
ciária paraibana, em João Pessoa, 
permanecerá totalmente ilumina-
da com a cor rosa.

A partir das 19h de hoje, no 
auditório da Justiça Federal no 
Rio Grande do Norte, o vice-
-presidente do TRF5, desem-
bargador federal Edilson No-
bre, e o professor Paulo Lopo 
Saraiva, ministram palestras 
sobre “Os 25 anos da Constitui-
ção Federal”, dentro do Projeto 
Quinta Jurídica. Promovido 
pelo núcleo potiguar da Esma-
fe, o Quinta Jurídica é destina-
do a magistrados, servidores, 
advogados e estudantes de Di-
reito. Para participar, os interes-
sados devem doar dois quilos 
de alimentos não perecíveis.


