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TRF5 disponibiliza link para emissão 
de certidões para fins eleitorais

Pleno aprova cessão de Marcelo Navarro 
para atuar nas Eleições 2014

Ministro 
Arnaldo Esteves Lima

STJ
Gutenberg José Martins da Costa
Subsecretaria de Controle Interno
Fernando Antônio C. Cavalcanti
INTERFORT
Fábio José Macário
INTERFORT

Aniversariantes

partir de ago-
ra, as certidões 

negativas para fins 
eleitorais no âmbito 
do 2º grau do Tribu-
nal Regional Federal 
da 5ª Região - TRF5 
poderão ser emitidas 
pela internet, no site 
do TRF5. Além dis-
so, o sistema virtual 
inclui todas as informações antigas 
do Tribunal sobre condenações 
em processos penais e de impro-
bidade.  A expectativa é de que o 
novo sistema ofereça mais trans-
parência, comodidade, celeridade 
e redução de tempo e de trabalho, 
uma vez que as certidões podem 
ser emitidas de qualquer lugar. 
Para solicitar qualquer um desses 
documentos, basta acessar o site 
do TRF5 (www.trf5.jus.br) e seguir 
os seguintes passos - >> Serviços 
Públicos - >> Certidão Neg. Distri./
Eleitoral/Penal - >> Emitir Certi-
dões (Distribuição/Eleitoral/Penal). 
No caso de validação ou segunda 
via, basta clicar em 2ª Via/ Validar 
Certidão.

Levantamento minucioso - De 
acordo com a diretora da Secre-
taria Judiciária (SJ), Telma Motta, 
a disponibilidade do serviço foi 
possível graças ao esforço con-

O Pleno do TRF5 aprovou, em 
sessão realizada na última quar-
ta-feira (2/07), o afastamento do 
diretor da Esmafe, desembarga-
dor federal Marcelo Navarro, des-
ta Corte, de 5/07 a 31/10/2014. 
Nesse período, o magistrado 
atuará, exclusivamente, como de-
sembargador auxiliar nas Eleições 

2014, no Tribunal Regional Eleitoral 
de Pernambuco (TRE). Na mesma 
sessão, o Pleno autorizou a convo-
cação dos juízes federais Gustavo 
de Paiva Gadelha, pelo critério de 
merecimento, e Élio Wanderley 
de Siqueira, por antiguidade, para 
substituir Marcelo Navarro no 
TRF5. O primeiro assume do dia 

05/07 ao dia 3/08. Já o segundo, 
de 4/08 a 31/10. A cessão de um 
membro do TRF5 para este fim 
está prevista no Regimento In-
terno desta Corte, com a redação 
dada pela Resolução nº 25/2008, 
em conformidade com o art. 73, 
inciso II, da Lei Complementar nº 
35/1979.

Algumas patologias oftalmoló-
gicas são assintomáticas e ou-
tras, quando se manifestam, já 
estão em estado avançado. Na 
semana em que se comemora 
o Dia Mundial da Saúde Ocular 
(10/07), o NAS divulga as medi-
das recomendadas pelo Minis-
tério da Saúde para prevenção 
de acidentes oculares, tais como: 
guardar substâncias inflamáveis, 
químicas e/ou medicamentos 
fora do alcance de crianças; 
evitar que crianças manuseiem 
objetos pontiagudos ou cortan-
tes; não disponibilizar para crian-
ças brinquedos como estilingue, 
dardo e flecha; tomar cuidado 
especial com esportes violentos 
e brincadeiras infantis; manter as 
crianças longe do fogão, quando 

em uso. Para proteção dos olhos, 
o Ministério recomenda, ainda: 
usar protetor ocular sempre que 
houver risco de algo atingir seus 
olhos; lavar os olhos com bas-
tante água limpa, se neles cair 
qualquer líquido; usar óculos ou 
lentes de contato apenas quando 
prescritos por médico oftalmolo-
gista; tomar cuidado com as ma-
quiagens, pois algumas podem 
provocar alergia; utilizar óculos 
escuros em ambientes com cla-
ridade excessiva; e procurar o 
oftalmologista periodicamente.

Saúde ocular

centrado dos servidores 
da SJ, das Turmas e do 
Pleno. Ela explica que, 
há quatro anos, eles ini-
ciaram um levantamento 
minucioso no acervo de 
Processos do TRF5, desde 
o ano da instalação da 
Corte. O trabalho resul-
tou no cadastramento 
de todo passivo do TRF5, 

iniciativa que permite a emissão 
eletrônica do documento com 
informações da existência, ou não, 
de ações penais, improbidade ad-
ministrativa etc.

A Divisão de Comunicação Social 
comunica que, durante o mês de 
julho, o jornal mural TRF Hoje vai 
reduzir o número de publicações 

para duas edições por semana. A 
medida busca minimizar gastos, 
já que a demanda de leitores e de 
matérias é reduzida nesse período.

Edições do TRF Hoje no mês de julho


