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Aniversariantes

TRU se reúne nesta segunda no TRF5

Nova iluminação do TRF5 valoriza prédio 
e bairro do Recife Antigo 

Edilson Nobre

Rogério Fialho 
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na Alepe
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Novo CPC

Tribunal Regional 
Federal da 5ª Re-

gião – TRF5 concluiu, na 
última quinta-feira (26), 
a instalação dos con-
juntos luminosos com-
postos por lâmpadas do 
tipo LED (Light Emiting 
Diode). A nova ilumina-
ção tem proporcionado 
uma maior sensação de 
segurança para os usuá-
rios do estacionamento, 
bem como destacado a beleza 
do Rio Capibaribe, principalmen-
te para os que estão próximos ao 
Palácio do Campo das Princesas, 
sede do Governo de Pernambuco. 
A Rua da Aurora, um dos cartões 
postais da capital pernambucana, 
também ganhou mais beleza com 
a nova iluminação do TRF5. De lá, 
o rio Capibaribe ganhou reflexos 
prateados. Para a jornalista Ana 
Clara Carvalho, da Divisão de Co-
municação Social, ficou mais fácil 
localizar o carro, bem como ma-
nobrar o veículo. Para o analista 
judiciário Célio Marques, assessor 
do gabinete do desembargador 

federal Paulo Roberto de Oliveira 
Lima e membro da Comissão So-
cioambiental do Tribunal, a nova 
iluminação do TRF5 produziu um 
efeito bonito e valorizou o man-
guezal, tanto visto do estaciona-
mento, como de pontos externos, 
a exemplo da Ponte do Limoeiro. 
“Além da sensação de maior segu-
rança, a eficiência energética é im-
portante e é um dos indicadores 
do Plano de Logística Sustentável 
do Poder Judiciário, previsto na 
Resolução 201/2015 do Conselho 
Nacional de Justiça, que dispõe 
sobre a criação e competências 
das unidades socioambientais no 

Poder Judiciário”, desta-
cou Célio.
Sustentabilidade – De 
acordo com o diretor da 
Subsecretaria de Infraes-
trutura e Administração 
Predial (SIAP) do TRF5, 
Vladislave Leite, a substi-
tuição das 82 luminárias 
com lâmpadas vapor 
de mercúrio (400 watts) 
por 106 luminárias com 
módulos LED (130W), 

proporciona maior luminosidade 
e resultará num menor consumo 
de energia. Vladislave acrescentou 
que foram aproveitados os postes, 
as tubulações, fiações e o quadro 
de distribuição. Os suportes, que 
antes tinham duas pétalas, agora 
possuem quatro.

A Turma Regional de Uniformiza-
ção de Jurisprudência (TRU) se re-
úne hoje (30), às 14h, na Sala das 
Turmas. A sessão será presidida 
pelo Coordenador dos Juizados 
Especiais Federais na 5ª Região 

(JEFs), desembargador federal 
Paulo Cordeiro. Os trabalhos 
serão assessorados pela equipe 
do Núcleo da Coordenadoria dos 
JEFs, orientados pela nova direto-
ra, a servidora Cláudia Toledo.

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Rogério Fialho, 
será homenageado, hoje (30), 
com a Medalha Comemorativa 
aos 180 Anos do Poder Legisla-
tivo de Pernambuco. A comenda 
é um honraria concedida pela 
Mesa Diretora da Assembleia 
Legislativa de Pernambuco (Ale-
pe) e será entregue no Teatro 
de Santa Isabel, às 19h. Além 
do presidente do TRF5, serão 
homenageados o governador e 
vice-governador do estado de 
Pernambuco, respectivamente, 
Paulo Câmara e Raul Henry; o 
presidente do Tribunal de Justiça 
de Pernambuco, desembargador 
Frederico Neves, entre outros.

Revista Parahyba Judiciária - O 
presidente do TRF5, desembargador 
federal Rogério Fialho, prestigiou, na 
última sexta-feira (27), na sede da 
Justiça Federal na Paraíba, o lan-
çamento do Volume IX da Revista 
Parahyba Judiciária. A publicação 
reúne artigos científicos de profes-
sores, magistrados e membros do 
Ministério Público de vários estados 
do País, além de sentenças de juízes 
federais paraibanos.

As inscrições para o “Seminário 
Novo CPC – Aspectos Práticos”, 
promovido pelo TRF5, podem ser 
realizadas até quarta (2/12), tanto 
pela Intranet como no site da Cor-
te, na área “Eventos”. Destinado 
aos servidores do Tribunal e das 
seções judiciárias, a capacitação 
será realizada nos dias 3 e 10 de 
dezembro, das 14h às 16h, na Sala 
das Turmas do TRF5.


