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Aniversariantes

Presidência do TRF5 se reúne com sindicatos

Sessão da Turma Regional de 
Jurisprudência é marcada por inovação
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Aposentadoria

Turma Regional 
de Uniformização 

de Jurisprudência (TRU) 
realizou, ontem (30/11), a 
15ª Reunião Ordinária, no 
Pleno do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região 
– TRF5, sob a presidência 
do coordenador regional 
dos Juizados Especiais Federais 
(JEFs) desta jurisdição, desembar-
gador federal Paulo Cordeiro. Par-
ticiparam da sessão de julgamento 
os juízes federais presidentes das 
respectivas Turmas Recursais: Bru-
no Câmara Carrá (CE), Sérgio José 
Wanderley (AL), Francisco Glauber 
Alves (RN), Nagibe de Melo Jorge 
Neto (CE), José Baptista de Almei-

da Filho Neto (PE), Polyana Falcão 
Brito (PE), Gisele Alcântara (CE), Kyl-
ce Anne Collier (PE), além de Sérgio 
Murilo Queiroga (PB) e Fábio Cor-
deiro de Lima (SE), que participa-
ram por meio de videoconferência. 
Foram julgados 17 processos.
Inovação - A sessão foi marcada 
pela inovação na condução dos 
trabalhos, tendo em vista que os 

relatores das TRs discu-
tiram as matérias colo-
cadas em pauta e regis-
traram suas intenções 
de votos no período da 
manhã. À tarde, as dis-
cussões das matérias 
foram retomadas, com 
participação de advoga-

dos das partes e proclamação dos 
resultados das votações. Ao final 
da reunião, o coordenador do JEFs 
e os presidentes das TRs decidi-
ram compilar os julgados, a fim de 
que a jurisprudência da TRU seja 
disponibilizada aos juízes federais 
dos JEFs e aos jurisdicionados. A 
próxima reunião ficou marcada 
para o dia 7 de março de 2016.

O presidente do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5, desembargador fede-
ral Rogério Fialho, e o juiz federal auxiliar 
da Presidência, Leonardo Resende, rece-
beram, na tarde de ontem (30), na sala de 
reuniões da Presidência, 15 representantes 
dos sindicatos de quatro estados da 5ª 
Região: Alagoas, Ceará, Pernambuco e Rio 

Grande do Norte. Após a apresentação 
da recém-eleita diretoria do Sindicato dos 
Trabalhadores do Poder Judiciário Federal 
em Pernambuco - Sintrajuf-PE, os partici-
pantes expuseram a pauta: compensação 
qualitativa referente aos dias de greve; 
questão dos passivos, possibilidade da 
redução da carga horária diária para seis 

horas e, por fim, solicitação para que as 
reuniões com a Presidência do TRF5 pas-
sem a ocorrer a cada dois meses, entre 
outros assuntos. Rogério Fialho ouviu 
atentamente a todos os pontos expostos 
e se comprometeu em respondê-los, o 
mais rápido possível. O próximo encontro 
ocorrerá em fevereiro do próximo ano. 

A Justiça Federal em Sergipe divul-
gou o resultado da Semana Nacio-
nal de Conciliação, realizada du-
rante os dias 23 e 26/11. De acordo 
com o juiz federal Jailsom Leandro 
de Sousa, Coordenador do Núcleo 
de Conciliação daquela seccional, 
das 94 audiências realizadas sobre 
ações contra a União, foram homo-
logados 76 acordos, um percentual 
de 80,85%, que resultou na recu-
peração de R$ 627.005,20. Já com 
relação às ações propostas pela Cai-
xa, foram 34 audiências, com oito 
acordos, um percentual de 23,53%, 
recuperando R$ 190.735,05.

A confraternização de fim de 
ano do TRF5 será realizada no 
próximo dia 16/12 (quarta-
-feira), a partir das 20h, no res-
taurante Spettus Boa Viagem. O 
preço único de adesão será R$ 
110, sem o percentual de 10%. 
No valor, estão inclusos buffet 
de frios, saladas variadas, pratos 
quentes, pães e torradas, sushis 
e sashimis, ilha de frutos do 
mar e sobremesas. As bebidas 
serão: água, refrigerante, suco 
e chopp. As senhas estarão à 
venda no Núcleo de Cerimonial 
e Relações Públicas do Tribunal, 
a partir de hoje (1º/12).

O Conselho da Justiça Federal 
(CJF) está promovendo, desde 
ontem, na sua sede, em Brasília-
-DF, curso sobre aposentadoria, 
pensão, abono de permanên-
cia, contribuições e o Sistema de 
Apreciação e Registro dos Atos de 
Admissão e Concessões (Sisac). 
A diretora da Divisão de Folha de 
Pagamento do TRF5, Ana Maria 
Lucena Silva, participa da capacita-
ção, que será encerrada na próxi-
ma sexta-feira (4/12).


