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A Aniversariantes

Carnaval: estacionamento do TRF5 
será cedido à Prefeitura do Recife
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Seção Judiciária do Ceará sedia reunião da TNU

Execução penal no 
sistema carcerário

Seguro Odontológico

tendendo a ofício do pre-
feito da cidade do Recife, 

Geraldo Júlio, que solicitou à 
Presidência do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região – TRF5 
a cessão da área de estaciona-
mento do Tribunal para a guar-
da de veículos durante o Car-
naval, o presidente do Tribunal, 
desembargador federal Francis-
co Wildo, autorizou a cessão da 
área de estacionamento localizada 
próximo ao Tribunal Regional do 
Trabalho (TRT). Com 340 vagas, o 
estacionamento estará disponível 
a partir da tarde do dia 28/02 até 
o dia 4/03. Os servidores do TRF5 

que quiserem estacionar nesse 
período deverão utilizar o Anexo 
1 (Esmafe), onde existem 128 va-
gas. O diretor da Subsecretaria de 
Apoio Especial (SAE), Major Clóvis 
Pereira, lembra que é necessária 

a apresentação de documen-
to comprobatório do vínculo 
do servidor com o Tribunal, a 
exemplo da carteira funcional ou 
crachá.
Parceria – Este será o segundo 
ano em que a Prefeitura do Reci-
fe utilizará o estacionamento do 
TRF5. De acordo com o prefeito 
Geraldo Júlio, a experiência de 
oferta gratuita de estacionamen-

to aos foliões, além de ter permiti-
do o controle de fluxo de veículos 
e garantido os trechos destinados 
às festividades carnavalescas mais 
livres, também teve uma repercus-
são bastante positiva na cidade.

A primeira sessão de 2014 da 
Turma Nacional de Uniformi-
zação de Jurisprudência (TNU)  
dos Juizados Especiais Federais 
(JEFs) será realizada na manhã 
de hoje, na sede da Seção Judi-
ciária do Ceará.  Presidida pelo 
corregedor-geral da Justiça Fe-

deral, ministro Arnaldo Esteves, 
a TNU é composta pelos juízes 
federais provenientes das turmas 
recursais dos juizados, sendo dois 
de cada região. Os juízes federais 
André Carvalho Monteiro, da Se-
ção Judiciária de Alagoas,  e Bruno 
Leonardo Câmara Carrá, da Seção 

Judiciária do Ceará, são os repre-
sentantes da 5ª Região.  A reunião 
será, ainda, auxiliada pelo desem-
bargador federal Lázaro Guima-
rães, coordenador dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região. 
Mensalmente, os membros da 
TNU reúnem-se para apreciar os 

pedidos de uniformização de lei 
federal, quando há divergências 
entre decisões de Turmas Recur-
sais de diferentes Regiões ou em 
contrariedade à súmula ou ju-
risprudência dominante do Su-
perior Tribunal de Justiça ou do 
Supremo Tribunal Federal.

A Gerência da Cai-
xa no TRF5 informa 
que o estabeleci-
mento bancário lan-
çou, recentemente, 
o Seguro Odontoló-
gico, com prestação 
a partir de R$ 40,00. 
O seguro pode ser contratado 
também por quem não é cliente 
da Caixa. De acordo com o ge-
rente do Posto de Atendimento 
da Caixa no TRF5, Diogo Cabral, 

o atendimento é 
nacional e oferece, 
além de consultas, 
extrações, radiogra-
fias diagnósticas, 
tratamento de canal,  
ortodontia, con-
forme categoria de 

seguro contratado , entre outros 
tratamentos. Mais informações 
com os gerentes da Caixa, ou 
pelo site: www.caixasegurossaude.
com.br.

O núcleo da Escola de Magistratura 
Federal da 5ª Região no Rio Gran-
de do Norte está com inscrições 
abertas para a Quinta Jurídica, que 
será realizada no dia 27/02, às 19h, 
no auditório da JFRN. Nessa edi-
ção, o debate será sobre o tema 
“Execução Penal e sistema carcerá-
rio: análise comparativa entre Itália 
e Brasil”. As palestras serão minis-
tradas pelo juiz federal Walter Nu-
nes da Silva Júnior e pelo professor 
da Universidade de Salento (Itália), 
Diego di Giuseppe.


