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O

Site do TRF5 disponibiliza consulta de 
processos sobrestados

de Maio5
SEGUNDA

Recife ganha mais uma Vara Federal

Fórum Nacional 
em Segurança da 
Informação

Revista Jurídica

Saúde e trabalho

Aniversariantes

Maria de Lourdes Gordilho Cansanção
Gab. Des. Fed. Geraldo Apoliano
Adecilda Maria Tenório
SOSERVI

Núcleo de Repercussão Geral e Recursos Repe-
titivos (NURER), vinculado à Vice-Presidência 
do Tribunal Regional Federal da 5ª Região - 

TRF5, em parceria com a Subsecretaria de Tecnolo-
gia da Informação (STI), disponibilizou, no portal do 
TRF5, a consulta de processos sobrestados. Agora, 
além de ter acesso à situação atual do processo e 
do tema do recurso representativo de controvérsia, 
as partes poderão ser informadas do quantitativo 
de recursos que estão aguardando o julgamento 
definitivo da questão por parte dos tribunais su-
periores. O interessado poderá realizar a pesquisa 
pelo número do processo, pelo recurso represen-
tativo de controvérsia, ou mesmo pelo assunto que 
lhe interessar.  Para acessar as informações, basta 
selecionar o menu “Serviços Públicos”, no portal.

O presidente do 
Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª 
Região – TRF5, 
desembargador 
federal Francisco 
Wildo, e o dire-
tor do Foro da 
Seção Judiciária de Pernambuco 
(SJPE), juiz federal Frederico Aze-

vedo, inauguram, 
amanhã, às 16h, a 
36ª Vara Federal, 
na sede da Justiça 
Federal, no bairro 
de Jiquiá, na cidade 
do Recife. A vara 
terá competência 

para processar e julgar as causas 
penais, concorrentemente com 

Na volta do feriado do dia do 
trabalho, o NAS lembra que, 
embora os desafios para uma 
organização do trabalho salutar 
sejam diversos, algumas medi-
das já são bem conhecidas, tais 
como: a) verificar sistematica-
mente se o trabalhador dispõe 
de recursos suficientes para 
realizar suas tarefas; b) plane-
jar o trabalho de modo que as 
tarefas tenham um mínimo de 
variação e complexidade; c) 
conferir o máximo possível de 
autonomia aos executantes das 
tarefas; d) informar os trabalha-
dores sobre o resultado de suas 
ações de trabalho; e) permitir 
que os trabalhadores realmente 
participem das decisões rela-
tivas ao trabalho. Sempre que 
possível, tais medidas devem 
ser viabilizadas. Para mais infor-
mações sobre a relação entre 
saúde e trabalho, assistam a 
entrevista com o médico psi-
quiatra e pesquisador Jackson 
Sampaio, da Universidade Es-
tadual do Ceará, no endere-
ço:  http://www.youtube.com/
watch?v=EHiSg3aleRU. 

Os diretores da Divisão de Produ-
ção e Suporte Técnico e do Núcleo 
de Gestão e Segurança da Infor-
mação da Subsecretaria de Tecno-
logia da Informação (STI) do TRF5, 
respectivamente, Arnaldo Leite 
Pereira e Wagner Menezes, partici-
pam do Fórum Nacional em Se-
gurança da Informação, que será 
realizado nos dias 8 e 9 de maio, 
em Brasília. Além de palestras, o 
evento trará casos práticos sobre 
o tema, vivenciados por gestores 
de órgãos como Ministério Público 
Federal (MPF), Tribunal de Contas 
da União (TCU), Serviço Federal de 
Processamento de Dados (Serpro), 
entre outros.

O Conselho Editorial da Revista 
Jurídica da Seção Judiciária de 
Pernambuco (SJPE) está convi-
dando juízes federais, servidores 
e a comunidade jurídica em geral 
para apresentarem, até o dia 30 
de maio, artigos e trabalhos cien-
tíficos na área jurídica e afins, para 
publicação na 7ª edição do pe-
riódico. Os textos devem ser en-
viados para o endereço de e-mail 
revista@jfpe.jus.br. a 4ª e a 13ª varas federais da 

seccional pernambucana, com-
petindo-lhe, também,  processar 
e julgar, exclusivamente, as exe-
cuções penais e seus respectivos 
incidentes, assim como os feitos 
referentes a crimes dolosos con-
tra a vida. A juíza federal Carolina 
Souza Malta responderá pela 36ª 
Vara Federal.


