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Aniversariantes

TRF5 julga 141 processos criminais 
em duas semanas
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Vanessa Ferreira da Silva
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JFRN incentiva a doação de órgãos

Comportamentos relacionados à saúde
Núcleo de Assistência à Saúde - NAS

o período de 9 a 20 de janeiro 
deste ano, as quatro turmas e 

o Pleno do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região – TRF5 julgaram 
141 processos criminais. Segundo 
o presidente do Tribunal, desem-
bargador federal Rogério Fialho 
Moreira, ao priorizar os feitos 
criminais, o TRF5 avança no senti-
do de cumprir as metas específicas 
para o segmento da Justiça Fede-
ral em 2017, definidas durante o 
10º Encontro Nacional do Poder 
Judiciário, promovido pelo Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ), nos 
dias 5 e 6 de dezembro de 2016. A 
primeira meta específica definida 
para a Justiça Federal estabele-
ce que o segmento do Judiciário 

A campanha desenvolvida pela 
Justiça Federal no Rio Grande do 
Norte (JFRN) para incentivar a 
doação de órgãos alcança re-
percussão em diversos estados 
do Brasil. O Instituto de Cardio-
logia do Distrito Federal emitiu 

Novo CPC - No período de 9 a 20 
de janeiro, os colegiados do TRF5 
só julgaram os processos crimi-
nais, uma vez que o artigo 220 do 
Código de Processo Civil (CPC) 
determina a suspensão de prazos 
processuais e de sessões de jul-
gamento nos dias compreendidos 
entre 20 de dezembro e 20 de 
janeiro, norma que não se aplica 
aos processos penais. 

Os comportamentos que adota-
mos com frequência e intensidade 
têm um efeito marcante em nossa 
própria saúde.  A incorporação 
de um estilo de vida saudável é 
o caminho para viver com mais 
qualidade. Alguns hábitos trazem 
consigo riscos a curto ou longo 
prazo. As doenças crônicas não 
transmissíveis são as mais afeta-
das pelo nosso comportamento. 
Alguns desses hábitos, tais como: 
sedentarismo, tabagismo e uso 
abusivo de substâncias são mais 
facilmente identificáveis e conhe-
cidos, já outros, não. Seja como 
for, a dificuldade maior em relação 

um agradecimento público 
no seu perfil oficial de uma 
rede social,  parabenizando 
a JFRN.  A campanha está 
sendo veiculada nos canais internos 
da JFRN, no site e nas redes sociais. 
Diversas instituições já estão repro-

duzindo 
as peças 
desen-
volvidas 

pela Seção Judiciária do Rio Grande 
do Norte. O trabalho foi inspirado 
na criança Nicholas Araújo Arima-

Convite - O presidente 
do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – 
TRF5, desembargador 
federal Rogério Fialho 
Moreira, recebeu, na 
terça-feira (17) da se-
mana passada, em seu 
gabinete, a futura mesa 
diretora do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, eleita para o 
biênio 2017/2019. Os desembargadores Ivan Valença, Valdir Carvalho 
e Dione Furtado da Silva, respectivamente, futuros presidente, vice-
-presidente e corregedora regional, entregaram o convite para a sessão 
solene de posse, que ocorrerá no próximo dia 3 de fevereiro.

baixe quan-
tidade maior 
de processos 
criminais do 
que os casos 
novos crimi-
nais no ano 
corrente, e 
julgue quantidade maior de pro-
cessos criminais do que os casos 
novos criminais no ano corrente. Já 
a outra meta diz respeito a identi-
ficar e julgar, até 31/12 deste ano, 
70% das ações penais vinculadas 
aos crimes relacionados à improbi-
dade administrativa, ao tráfico de 
pessoas, à exploração sexual e ao 
trabalho escravo, distribuídas até 
31/12/2014.

a eles é a forma de preveni-los. 
Atenta a isso, a Seção de Serviços 
Integrados de Saúde do Núcleo de 
Assistência à Saúde (NAS) propôs 
a criação da coluna Comporta-
mento Saudável, que passará a ser 
veiculada quinzenalmente no Jor-
nal Mural do TRF5, com informa-
ções e orientações sobre compor-
tamentos relacionados à saúde. 

teia, 7 anos, filho do servidor 
Giovanni Dmitri Campos Arima-
teia, que atua na 2ª Vara Federal. 
Nicholas foi submetido a um 
transplante de coração no Insti-
tuto de Cardiologia do Distrito 
Federal.


