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O

Manoel Erhardt e Edilson Nobre participam de seminário
na Faculdade de Direito do Recife

de Setembro

QUINTA

Seminário discute parâmetros para a 
concessão judicial de medicamentos

último dia do Seminário “A Ju-
dicialização da Saúde no Bra-

sil”, promovido, terça (19) e ontem 
(20), no Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região - TRF5, trouxe ao 
debate temas como os parâmetros 
para a concessão judicial de me-
dicamentos. Quais os critérios que 
devem ser adotados na hora de o 
magistrado decidir? O evento, que  
reuniu membros das carreiras jurí-
dicas, magistrados, procuradores, 
defensores públicos e servidores 
federais, foi realizado pela Esco-
la de Magistratura Federal da 5ª 
Região (Esmafe), em parceria com 
a Escola da Advocacia-Geral da 

Aniversariantes

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Manoel Erhardt, 
participa, na próxima segunda-
-feira (25/9), do seminário “O 
papel do Poder Judiciário nas 
democracias”, promovido pelo 
Programa de Pós-Graduação em 
Direito (PPGD) da Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE). 

União. O desembargador 
Renato Dresch, do Tribu-
nal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG), informou 
que naquele estado foi 
necessário tomar medi-
das de aperfeiçoamento 
para enfrentar o aumento 
no número de deman-
das da área de saúde que 
chegam ao Judiciário. O 
diretor da Esmafe, desem-
bargador federal Edilson 
Nobre, ressaltou sua pre-
ocupação com o controle judicial 
em áreas técnicas, a exemplo da 
medicina. “Eu acho que o juiz deve 

O magistrado profere palestra 
com a temática “O papel do Judi-
ciário na efetivação dos direitos 
sociais”, a partir das 9h. O evento 
também conta com a participação 
do desembargador federal Edilson 
Pereira Nobre Júnior, que versa-
rá sobre “Direitos fundamentais 
e direito penal: entre o Tribunal 

Quinta (21/09) 
Juiz Federal 

Rodrigo Maia da Fonte
SJPB

Ana Cláudia Nunes de Oliveira
Subsec.Tecnologia da Informação
Eveline de Paula Vasconcelos
Gabinete da Presidência 
Paulo de Oliveira Nogueira Filho 
Gabinete da Corregedoria Regional
Maria Helena Pereira Ribeiro
SOS DOC

Sexta (22/09) 
Zênia de Paiva Costa
Secretaria Administrativa
Jeilse Mendonça de Almeida
Gabinete Des. Federal Vladimir Carvalho
Adeilson Gomes Julião 
VIRTUS

Sábado (23/09) 
Maxuel de Souza Soares
Divisão de Protocolo e Distribuição
Marcos Olinto Novais de Sousa
Gabinete da Corregedoria Regional
Antônio Carlos A. V. de Oliveira
SERVIS
Paulo Roberto Soares Nogueira
VIRTUS

Domingo (24/09) 
Igor Medeiros Rodrigues Belém
Gab. Des. Federal Manoel Erhardt
Vladislave Ferreira Leite
Subsecretaria de Administração Predial
Augusto César D´Almeida
Núcleo de Jurisprudência
Nicielma Cavalcanti da Silva
Diretoria Geral
Telma Roberta Vasconcelos Motta
Secretaria Judiciária
Valdir Pimentel de Oliveira
VIRTUS
José Ademir Ferreira dos Santos
SERVIS

Constitucional e o legislador”, 
às 11h do mesmo dia. O de-
sembargador federal emérito 
Francisco Queiroz está entre os 
palestrantes. O seminário será 
realizado no Auditório Tobias 
Barreto, na Faculdade de Direito 
do Recife (FDR), nos dias 25 e 26 
de setembro.

saber aplicar a lei com sabedoria. 
O Governo precisa estabelecer po-
líticas públicas para garantir saúde 

V Olimpíada
O Comitê Olímpico Regional lem-
bra aos atletas inscritos na V Olim-
píada da Justiça Federal da 5ª Re-
gião de trazer o atestado médico 
de aptidão física e a Cláusula Espe-
cial de Responsabilidade Pessoal, 
que pode ser obtida na área da 
Olimpíada na Intranet do TRF5, no 
link “Inscrições/ Item 4”. O termo 
deve ser preenchido, assinado e en-
tregue a Rachel, na Editoração (4ª 
andar). Informações: ramal 9045.

Convocação - O 
decano do TRF5, 
desembargador 
federal Lázaro 
Guimarães, foi 
convocado pelo 
Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) 
para compor, provisoriamente, os 
quadros daquela Corte. A convoca-
ção tem início a partir de amanhã 
(22/9). Com a vacância, o juiz federal 
auxiliar da Vice-Presidência do TRF5, 
Leonardo Augusto Nunes Coutinho, 
ocupará o gabinete do magistrado.

à sociedade”, enfatizou. 
Decisão - O desembargador 
federal Rubens Canuto falou 
sobre as dificuldades no mo-
mento de decidir demandas 
na área de saúde. “É muito 
difícil para qualquer profis-
sional do Direito - que não 
tem conhecimento e não 
precisa ter, para isso existe 
o perito - deliberar contra 
atestados, requisições ou 
laudos médicos que sinali-
zam para a adequação e efi-

cácia de determinado tratamento 
médico”, destacou Canuto.


