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Doação de Sangue
A estagiária Danielle Cazeira, lotada 
na Primeira Turma, solicita doações 

de sangue de qualquer tipo para seu 
cunhado, Bruno Oliveira e Silva, que 

passará por uma cirurgia de alto risco 
amanhã (16/12). As doações devem ser 
realizadas no Instituto de Hematologia 

do Nordeste (Ihene), na Boa vista. Saiba mais: www.trf5.jus.br
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Aniversariantes

Concurso para juiz federal substituto: resultado de dissertação será 
divulgado em janeiro 

Revista Argumento já está disponível 

Edilson Nobre

Jantar dançante

Eveline de Souza Ferraz
Subsecretaria de Tecnologia da Informação

Karolina de Melo Silva
Núcleo de Cerimonial e Relações Públicas

Confraternização TRF5

11ª edição da 
revista Argumen-

to, editada pela Divi-
são de Comunicação 
Social do Tribunal 
Regional Federal da 
5ª Região – TRF5, já 
está sendo distribuí-
da. A matéria de capa 
aborda um assunto 
que divide opiniões. 
De um lado, aqueles 
que acreditam que a 
legalização da ma-
conha diminuiria o 
índice de mortes pelo tráfico; do 
outro, os que afirmam ser esta dro-
ga a porta de entrada para outras 
mais pesadas. O tema já está na 
pauta de julgamentos do Supremo 

Tribunal Federal 
(STF), ao qual 
caberá decidir 
se a maconha 
será descri-
minalizada 
para consumo 
próprio - ou 
não. Por outro 
lado, o uso do 
canabidiol, 
medicamen-
to derivado 
da maconha, 
como auxi-

liar no tratamento de algumas do-
enças, a exemplo da encefalopatia 
epilética, tem produzido resultados 
bastante animadores. E a Justiça Fe-
deral na 5ª Região contribuiu para 

que a substância fosse importada 
de maneira legal e segura.
Pauta – Esta edição também mer-
gulha na costa sergipana, trazendo 
matérias sobre o coral-sol, uma 
espécie invasora que está amea-
çando o equilíbrio do ecossistema 
marinho brasileiro, e o projeto Au-
diências de Custódia, do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), que está 
em franco processo de implanta-
ção no Brasil. A Argumento nº 11 
também conta com um perfil do 
desembargador federal Paulo Ro-
berto de Oliveira Lima e um artigo 
do desembargador federal emérito 
Hugo de Brito Machado, sobre o 
Imposto de Importação, entre ou-
tras matérias. 

O Núcleo de Cerimonial e Re-
lações Públicas informa que as 
senhas para a festa de Confra-
ternização do TRF5 continuam 
à venda, pelo preço de R$ 110. 
No valor estão inclusos rodízio 
de carnes, buffet de frios, pães, 
saladas, pratos quentes, sushis 
e sashimis, ilha de frutos do mar 
e sobremesas, além de água, 
refrigerante, sucos e chopp. O 

A Associação dos Servidores da Justiça Federal em Per-
nambuco (Asserjufe) convida para a confraternização 
natalina, que será realizada sexta-feira (18), no Círculo 
Militar, a partir das 22h. Neste ano, a associação pro-
move um jantar dançante ao som da Orquestra Acor-
des. Os interessados podem procurar Cristiane (TRF5), 
no ramal 9581, ou os servidores Sheila e Glauco, da 
JFPE, no telefone 3213-6250.

A Comissão do XIII Concurso 
Público para Juiz Federal Subs-
tituto da 5ª Região, presidida 
pelo desembargador federal 
Edilson Nobre, informa que a 
sessão pública de julgamento 
dos recursos interpostos contra 
o resultado provisório na prova 

escrita P2 será realizada no dia 
21 de janeiro de 2016, às 14h, na 
Sala das Turmas do TRF5. A prova 
corresponde a uma dissertação, 
que teve como tema “Controle de 
constitucionalidade”, além de qua-
tro questões. Os candidatos ainda 
precisam passar por outras etapas, 

que compreendem a correção da 
prova escrita, composta por duas 
sentenças, uma de natureza cível 
e outra de natureza penal; sindi-
cância da vida pregressa e inves-
tigação social; exame de sanidade 
física e mental; e, por fim, exame 
psicotécnico. A quarta etapa será 

uma prova oral e, a últi-
ma e quinta etapa, uma 
avaliação de títulos, sen-
do que a participação 
do candidato em cada 
etapa somente ocorrerá 
após a habilitação na 
etapa anterior.

jantar será realizado no próximo 
dia 16/12, a partir das 20h, no 
restaurante Spettus Boa Viagem.


