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Navarro recebe visita de secretários do Recife e de PE 

Uso de medicações
na maturidade

Curso sobre novo 
Código Civil tem 
400 vagas
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Aniversariantes

Saiu do TRF5 Nomeado para substituir Critério

Margarida Cantarelli Cid Marconi Quinto Constitucional (OAB)

Francisco Queiroz Roberto Machado Antiguidade

Luiz Alberto Gurgel Paulo Cordeiro Merecimento

Saiu do TRF5 Situação da vaga Critério

Francisco Barros Dias Carlos Rebelo (convocado) Antiguidade

Geraldo Apoliano Aguarda lista tríplice Merecimento

José Maria Lucena Alexandre Luna Freire (convocado) Antiguidade

Francisco Wildo Aguarda lista tríplice Merecimento

s mudanças são notórias. Em 
pouco mais de um ano, a 
composição do Tribunal Re-

gional Federal da 5ª Região – TRF5 
foi alterada em quase 50%. Pri-
meiro, Margarida Cantarelli, que se 
aposentou em março de 2014. Em 
seguida, Francisco Queiroz também 
se aposentou. Na sequência, Luiz 
Alberto Gurgel de Faria foi nomea-
do ministro do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ). E, mais recentemente, 
Geraldo Apoliano, Francisco Barros 
Dias, José Maria Lucena e Fran-
cisco Wildo se aposentaram. Isso 
significa uma alteração significativa 
no quadro de desembargadores 
federais do TRF5. Para facilitar o en-
tendimento, a Comunicação Social 
do TRF5 decidiu fazer dois quadros 
explicativos. Entenda:

Segundo o presidente do TRF5, 
desembargador federal Marcelo 
Navarro, as aposentadorias, embo-
ra representem a renovação natu-
ral do Tribunal, deixam certa triste-
za. “Esse momento de chegadas e 
partidas mexe com nossa emoção. 
Perdemos a convivência com gran-
des juízes, embora venhamos a 
ganhar com os novos companhei-
ros que se incorporam à Corte. 

Agora, do ponto de vista técnico e 
jurisdicional, é preciso não deixar 
que esse movimento provoque 
queda na qualidade e celeridade 
das nossas decisões. Temos con-
fiança, porém, que a perenidade 
do Tribunal como instituição há de 
prevalecer sobre a transitoriedade 
característica da humana condição 
daqueles que temporariamente o 
compõem”.

O presidente do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região – TRF5, 
desembargador federal Marcelo 
Navarro, recebeu, na manhã da 
última sexta-feira (3/07), em seu 
gabinete, a visita de cortesia do 
secretário de Turismo, Esportes e 
Lazer do Estado de Pernambuco, 
Felipe Carreras, e do secretário 

de Assuntos Jurídicos 
da Prefeitura da cidade 
do Recife (PCR), Ricardo 
Correia. No encontro, 
Navarro tratou com os 
secretários sobre as 
propostas turísticas do 
Executivo para a capital 
pernambucana.

O uso de medicações requer um 
cuidado especial, sobretudo na 
maturidade. Com o avançar da 
idade, o número de remédios 
usados com ou sem prescrição 
médica tende a aumentar, favo-
recendo interações medicamen-
tosas indesejadas. Estas podem 
surgir ou se agravar, mesmo com 
o uso de produtos aparentemente 
inofensivos, como os fitoterápi-
cos. No envelhecimento, há uma 
metabolização diferente, aumen-
tando a sensibilidade ao efeito 
de certas drogas. Há, ainda, um 
maior depósito e menor elimina-
ção em comparação aos jovens, 
favorecendo a intoxicação. É reco-
mendável considerar estratégias 
alternativas não farmacológicas, 
descontinuar medicações des-
necessárias e usar a menor dose 
efetiva possível. Contudo, deve-se 
também seguir a prescrição atua-
lizada do médico assistente, para 
evitar a progressão de doenças.

O Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (NDRH) 
informa que o curso “Novo Có-
digo de Processo Civil – Desta-
que das Principais Novidades”,  
exclusivo para servidores, tem 
400 vagas e o link para a inscri-
ção já está disponível na intra-
net do TRF5. A modalidade de 
ensino é a distância, ou seja, 
a capacitação será realizada 
individualmente. A partir do 
dia 10 de agosto, a empresa 
CERS Cursos On-line irá dispo-
nibilizar o link para os inscritos. 
Serão 16 horas-aulas, compos-
tas por oito videoaulas com 
duração de duas horas cada, 
para serem assistidas enquanto 
o curso estiver disponível. Os 
alunos contarão com o apoio 
de um tutor para sanar dúvidas 
sobre o conteúdo.

O Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP) informa que estão 
abertas, até a próxima quarta-feira 
(8/07), as inscrições para preenchi-
mento de vaga naquele Colegiado. 
A vaga em questão será ocupada 
por membro indicado pelo Su-
premo Tribunal Federal (STF). Os 
magistrados interessados devem 
se candidatar por meio do Portal: 
www.stf.jus.br/vagacnmp.

Inscrições para 
vaga no CNMP


