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Congratulação a Carlos Rebêlo

Nova Previdência Complementar é discutida no TRF5 

Bibliotecários fazem treinamento sobre 
novo sistema Pleno do TRF5 aprova voto de 

congratulação a Marcelo Navarro

de Agosto20
QUINTA

O

Aline Nascimento da Silva
NDRH
Bárbara Marques da Costa
Núcleo de Cerimonial e Relações Públicas
Adriana Soares Souza
Protocolo

Aniversariantes

Pleno do Tribunal 
Regional Federal da 

5ª Região – TRF5 apro-
vou, ontem (19), por 
unanimidade, votos de 
congratulações ao presi-
dente da Corte, desem-
bargador federal Mar-
celo Navarro, devido a 
sua indicação, pela pre-
sidente Dilma Rousseff, 
para compor o Superior 
Tribunal de Justiça (STJ). 
Ao propor o voto, o desembar-
gador federal Lázaro Guimarães, 
decano do TRF5, afirmou: “V. Exa. é 
merecedor de ocupar com brilho o 
exercício no STJ. Tem amplo do-

mínio da literatura jurídica e todas 
as virtudes de um magnífico ma-
gistrado”. O voto foi seguido pelos 
representantes do Ministério Pú-
blico Federal e da OAB-PE, respec-

Todos os servidores do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5 estão convi-
dados a participar da palestra “Nova Pre-
vidência Complementar – Funpresp”, que 
será realizada hoje (20), às 14h, no auditó-
rio da Escola de Magistratura Federal da 5ª 
Região (Esmafe).  O ministrante será o di-
retor de seguridade da Fundação de Previ-
dência Complementar do Servidor Público 

Federal do Poder Judiciário (Funpresp-Jud), 
Edmilson Chagas. Na ocasião, ele apre-
sentará a nova modalidade de previdência 
e estará disponível para responder aos 
possíveis questionamentos. O Núcleo de 
Desenvolvimento de Recursos Humanos 
(NDRH) reforça a importância da participa-
ção dos servidores há pouco nomeados, a 
fim de entenderem o processo de adesão 

à previdência complementar. Além 
da palestra, o NDRH promoveu um 
curso para 52 servidores do TRF5 
e das seções judiciárias vinculadas, 
com carga horária de 16h, sobre o 
sistema que normatiza e operacio-
naliza a nova previdência. A capa-
citação também foi ministrada por 
Edmilson Chagas na Esmafe.

O Pleno do TRF5 também apro-
vou, ontem (19), por unanimidade, 
um voto de congratulação ao de-
sembargador federal Carlos Rebê-
lo Jr., em virtude da sua nomeação 

como membro desta Corte, feita 
na última segunda-feira (17), pela 
presidente Dilma Rousseff. A posse 
do novo “benjamin” do TRF5 está 
marcada para o dia 9 de setembro.

Os bibliotecários da 
Justiça Federal na 5ª 
Região e do Conse-
lho da Justiça Federal 
estão participando, 
desde a última segun-
da-feira (17), na Escola 
de Magistratura Fede-
ral da 5ª Região (Es-
mafe), do Treinamento 
no Sistema Pergamum 
Web. O novo software 
de gerenciamento de serviços per-
mitirá que as bibliotecas da Justiça 
Federal atuem em rede. O sistema 
possibilita, entre outras ações, que 
o usuário personalize seu perfil 
para realizar pesquisa, renovação e 
reserva por meio dos dispositivos 
móveis, como celular, tablet, entre 
outros. A capacitação será concluí-
da amanhã.

tivamente o procurador regio-
nal da República Joaquim José 
de Barros e o advogado Nilton 
Vita. Bastante emocionado, 
Navarro disse que “nunca vai 
haver uma Corte de Justiça 
que, no seu relacionamen-
to, tenha tanta força quanto 
o TRF5”, ressaltando valores 
como amizade, coleguismo e 
profissionalismo. A indicação 
de Marcelo Navarro ainda pre-
cisa ser aprovada pelo Senado. 

Ele deverá ocupar a vaga destina-
da a juiz federal de Tribunal Regio-
nal Federal, decorrente da aposen-
tadoria do ministro Ari Pargendler, 
ocorrida em setembro de 2014.


