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TRF5 inicia os preparativos para a 
organização da IV Olimpíada

de Maio19
SEGUNDA

TRF5 aprova instalação da 16ª Vara em João Pessoa
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 gerência do projeto “IV Olim-
píada da Justiça Federal da 

5ª Região” inicia, hoje, o apoio ao 
processo de constituição do Comi-
tê Olímpico Regional (COR) e do 
corpo de voluntários que vão auxi-
liar na condução das diversas ati-
vidades da Olimpíada. De acordo 
com o gerente do projeto, Geral-
do Alves, essa etapa deverá estar 
concluída até o dia 30 deste mês. 
Os passos seguintes, segundo ele, 
incluem a criação da logomarca e 
da arte das camisetas, das meda-
lhas e do troféu, além do cartaz 
e da disponibilização do Portal 
Olímpico, no site do Tribunal.  As 
competições serão realizadas no 

período de 17 a 19 
de outubro, em um 
espaço poliesportivo 
na cidade do Recife, 
a ser definido. 
Integração - A 
Olimpíada da Jus-
tiça Federal da 5ª 
Região tem o obje-
tivo de desenvolver 
a integração, atra-
vés do intercâmbio 
desportivo entre os 
magistrados, servidores e esta-
giários do TRF5 e das seis seções 
judiciárias, bem como favorecer 
oportunidades para melhoria do 
clima organizacional.  Na última 

O Pleno do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5 
aprovou, na última quarta-feira 
(14/05), a instalação da 16ª Vara 
Federal na Seção Judiciária da 
Paraíba (SJPB), no município de 
João Pessoa, em data a ser defi-

nida pela Presidência desta Corte. 
De acordo com a Resolução nº 
11/2014, assinada pelo presidente 
do TRF5, desembargador federal 
Francisco Wildo, a nova vara tem, 
no seu âmbito territorial de atu-
ação, competência privativa para 

processar e julgar todas as ações 
penais, as execuções penais e 
seus respectivos incidentes, bem 
como as infrações penais de 
menor potencial ofensivo, con-
cernentes aos Juizados Especiais 
Federais Criminais.

Ontem (18/05), foi celebrado o 
Dia Nacional da Luta Antimani-
comial. A data existe com o ob-
jetivo de chamar a atenção para 
a necessidade de um sistema 
humanizado de atendimento 
psiquiátrico. No Brasil, inúmeras 
entidades incluem a Luta pela 
Reforma Psiquiátrica Antimani-
comial entre seus focos de atu-
ação. Este ano, a OAB realizou 
campanhas alusivas ao tema 
com a participação do Conse-
lho Federal de Psicologia. Como 
parte desta mobilização, a Pro-
curadoria Federal de Direitos do 
Cidadão disponibiliza, em sua 
página na internet, uma versão 
digital da Cartilha de Direito à 
Saúde Mental, uma publicação 
destinada ao público em geral e 
que visa informar aos cidadãos 
sobre os direitos das pessoas 
com transtorno mental.   Para 
ter acesso, vá em:  http://pfdc.
pgr.mpf.gov.br/temas-de-atua-
cao/saude-mental.

DIREITO À SAÚDE MENTAL

Francisco Cavalcanti representa o TRF5 
em Congresso sobre Direito do Seguro

edição, realizada em 2012, o even-
to reuniu 297 atletas, que disputa-
ram medalhas em 14 modalidades 
esportivas e o troféu de delegação 
campeã geral.

O desembargador federal Francisco 
Cavalcanti representa o TRF5 ama-
nhã (20/05), às 18h, na abertura do 
Congresso Internacional de Direito 
do Seguro - VI Fórum de Direito 
do Seguro José Sollero Filho, em 
homenagem “in memoriam” a Flá-

vio Queiroz de Bezerra Cavalcanti, 
irmão do magistrado. Realizado em 
parceria com o Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) e o Instituto Brasileiro 
do Direito do Seguro, o evento será 
promovido nos dias 20, 21 e 22 de 
maio, no auditório externo do STJ.

Setores trocam de 
pavimento
A Subsecretaria de Orçamento e 
Finanças (SOF) e o Setor de Digita-
lização – ligado à Subsecretaria de 
Recursos Extraordinários, Especiais 
e Ordinários (SREEO) – trocaram de 
endereços. A partir de hoje, a SOF 
passa a funcionar no 6º andar e a 
Digitalização foi deslocada para 
a Ampliação do TRF5, no mesmo 
local que era ocupado pela SOF. 


