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Revista Argumento é finalista do XIII Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça

Pleno do TRF5 elege membros dos TREs

de Maio21
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Aniversariantes

Terceira Turma 
presta homenagem 
a Geraldo Apoliano

PLC28 é 
aprovado pela 
CCJ do Senado

Pleno do TRF5 elegeu, 
ontem (20), os mem-

bros efetivos e substitutos 
para a vaga de desembarga-
dor eleitoral, na classe juiz 
federal, dos Tribunais Regio-
nais Eleitoras (TREs) dos es-
tados de Pernambuco, Ceará, 
Rio Grande do Norte e Para-
íba para o biênio 2015-2017. 
O desembargador federal 
Manoel Erhardt foi eleito 
desembargador eleitoral do TRE 
de Pernambuco. O magistrado 
assumirá o cargo a partir do dia 
19/06, em substituição ao desem-
bargador federal Paulo Roberto de 

Oliveira Lima, que deixa de exercer 
a função no dia anterior (18). O 
desembargador federal Vladimir 
Carvalho, membro substituto, per-
manece no cargo. 

A Revista Argumento, 
editada pela Divisão de 
Comunicação Social do 
Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região – TRF5, 
ficou entre os três fi-
nalistas do XII Prêmio 
Nacional de Comunica-
ção e Justiça de 2015, 
na categoria Mídia 
Impressa. A premiação 

acontece no dia 19/06, durante o 
XI Congresso Brasileiro dos As-
sessores de Comunicação da Jus-
tiça (Conbrascom), que tem início 
no dia 18/06, no Tribunal de Justi-
ça de Minas Gerais, em Belo Ho-
rizonte. A 13ª Edição do Prêmio 
Nacional de Comunicação e Jus-
tiça teve 153 trabalhos inscritos, 
que disputaram em 14 categorias. 
Os projetos foram avaliados por 

O desembargador federal Geraldo 
Apoliano, que se aposentou por 
tempo de contribuição no últi-
mo dia 6/05, será homenageado 
hoje, às 11h, pela Terceira Turma. 
O magistrado já presidiu o Cole-
giado. Geraldo Apoliano ingressou 
no TRF5 em 1996 e presidiu esta 
Corte durante o biênio 2001-2003, 
período em que foram instalados 
na 5ª Região os Juizados Especiais 
Federais (JEFs).

A Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) do Senado apro-
vou, ontem (20), o projeto de 
lei (PLC28) que concede rea-
juste aos servidores do Poder 
Judiciário. O texto, que já ha-
via passado sem alarde pela 
Câmara, foi aprovado em 
votação simbólica, sem o re-
gistro de voto individual dos 
senadores, e será submetido, 
em regime de urgência, à vo-
tação no plenário do Senado. 
Se aprovado, o aumento nos 
salários - que varia de 53% a 
78% - será escalonado, de ju-
lho de 2015 até dezembro de 
2017. Além da aprovação no 
Legislativo, a medida depen-
derá da existência de dotação 
orçamentária e autorização 
específica na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO).

Quinta Região - Para 
o TRE-CE, foram eleitos 
como efetivo e substituto, 
respectivamente, os juízes 
federais Ricardo Cunha 
Porto e Alcides Salda-
nha Lima. A composição 
da Corte eleitoral no Rio 
Grande do Norte contará 
com os juízes federais Al-
miro José da Rocha Lemos 
(efetivo) e Francisco Eduar-

do Guimarães Farias (atual efetivo 
e que passará a substituto). Os 
juízes federais Emiliano Zapata e 
Rudival Gama (atual efetivo) com-
porão o TRE da Paraíba. 

11 jurados, profissionais e aca-
dêmicos renomados. O prêmio 
é uma iniciativa do Fórum Na-
cional de Comunicação e Jus-
tiça (FNCJ), organização sem 
fins lucrativos dos assessores 
de comunicação que atuam no 
Sistema de Justiça brasileiro. A 
Revista Argumento conquistou 
a estatueta ‘Deusa da Justiça’ 
em 2013.


