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NAS elabora
cadastro de
doadores de sangue

Inspeção no TRF3

Comissão estudará o mercado de planos de saúde
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de Maio

SEGUNDA

Conferência internacional discute
investimento, corrupção e papel do Estado 

Aniversariantes

Ministro Francisco Falcão
Presidente do STJ

Desembargador Federal 
Manoel de Oliveira Erhardt

TRF 5ª Região

Ivone Monteiro de Albuquerque
Divisão da 2ª Turma
Cláudia Fernanda Carvalho Chagas
Núcleo de Gestão Documental
Elaine Maria Bezerra Pereira
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Escola de Magistratura 
Federal da 5ª Região- Esmafe, 
em parceria com o Tribunal de 
Contas da Paraíba - TCE-PB, 
promoveu, na última sexta e 
sábado (27 e 28), em João Pes-
soa, a Conferência Internacio-
nal Investimento, Corrupção e 
o Papel do Estado – Um Diálo-
go Suíço-Brasileiro. Marcaram 
presença juristas mundialmente 
consagrados, além do juiz federal 
do Paraná, responsável pela Ope-
ração Lava-Jato, Sérgio Moro, que 
desenvolveu o tema “Cooperação 
jurídica internacional e corrupção 
transnacional”.  Dois juízes federais 
do Ceará também proferiram pa-
lestras: Danilo Fontenele Sampaio 
Cunha e George Marmelstein. O 
corregedor-regional do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região – TRF5, 
desembargador federal Fernando 
Braga, representou o presidente 
da Corte, desembargador federal 
Rogério Fialho Moreira, durante o 
evento. Também participaram como 
parceiros institucionais a Universi-
dade Federal da Paraíba, o Diretório 

Acadêmico Professor Tarcísio Burity 
- Datab, o Ramo Brasileiro da Inter-
national Law Association, o Ramo 
Suíço da International Law Associa-
tion, a Universidade de Lausanne, 
dentre outros.
Importância - De acordo com o 

diretor da Esmafe-PB, juiz fe-
deral Bruno Teixeira de Paiva, a 
conferência propiciou uma aná-
lise jurídica de aspectos cíveis e 
penais relacionados à corrupção 
e à cooperação internacional. 
“O tema tem feito parte do 
debate diário da vida pública e 
do cotidiano jurídico brasileiro. 
A compreensão da questão, 
a partir da análise do direito 
comparado, no caso, o diálogo 

entre Brasil e Suíça, faz-se absolu-
tamente necessária, tendo em vista 
que as consequências do crime de 
corrupção não mais dizem respeito 
ao território de um único país, pe-
dindo, consequentemente, também 
soluções transnacionais”, destacou. 

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região publicou, no Diário 
Eletrônico da Justiça Federal da 
5ª Região da última quarta (25), 
a Portaria nº 224, que cria uma 
Comissão para analisar a situação 
do mercado de planos de saúde. 
Composta pelo desembargador 

federal Rubens Canuto, o juiz fede-
ral auxiliar da Presidência Leonardo 
Resende e os servidores Arthur 
Pedrosa, Sebastião Campelo, Onal-
do Mangueira, Sorária Sotero Caio, 
Anna Izabel Lunardeli e Simone 
Nunes Costa, esta última represen-
tando o Sindicato dos Trabalhado-

res do Poder Judiciário Federal – 
Sintrajuf, o grupo terá 30 dias para 
apresentar o resultado do estudo, 
tendo em vista a possibilidade de 
ser realizada uma nova contra-
tação desse tipo de serviço para 
atender magistrados e servidores 
da 5ª Região.

Devido aos baixos níveis de es-
toques de sangue e derivados 
disponíveis, a Fundação Hemope 
convida os interessados a se tor-
narem doadores de sangue.  En-
tretanto, o deslocamento do ve-
ículo da referida instituição até o 
edifício sede do Tribunal Regional 
da 5ª Região -TRF5, para recolhi-
mento das doações, só se justifi-
caria com um número substancial 
de pessoas. Com a finalidade de 
fazer um cadastro de prováveis 
doadores, o Núcleo de Assistência 
à Saúde – NAS pede a quem qui-
ser fazer a doação de sangue que 
entre em contato com a enfermei-
ra Etelvina Tedim, nos ramais 9866 
ou 9296. Todas as dúvidas sobre 
os critérios para ser um doador 
podem ser sanadas no site www.
hemope.pe.gov.br

O desembargador federal Edilson 
Nobre participa, de hoje até o pró-
ximo dia 10 de junho, da inspeção 
no Tribunal Regional Federal da 3ª 
Região – TRF3, com sede em São 
Paulo-SP. O magistrado contará 
com o apoio dos assessores Cláudia 
Virgínia Sales e José Darlan Pereira 
e será responsável por inspecionar a 
Presidência, Subsecretaria dos Feitos 
da Presidência (Precatórios), Gabi-
nete da Vice-Presidência, Subsecre-
taria de feitos da Vice-Presidência, 
Assessoria Judiciária da Vice-Presi-
dência, entre outros setores.


