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TRF5 retoma projeto “Aula de Cidadania”
Tribunal Re-
gional Fede-

ral da 5ª Região 
– TRF5 abre as 
portas, mais uma 
vez, para que estu-
dantes de escolas 
públicas do estado 
de Pernambuco 
tenham a oportu-
nidade de apren-
der mais sobre o 
conceito de ci-
dadania, através 
de visitas guiadas a instituições 
públicas localizadas no Estado. A 
partir da próxima quinta-feira (15), 
o TRF5 retoma o projeto “Aula de 
Cidadania”, numa parceria com a 
Assembleia Legislativa do Estado 
de Pernambuco (Alepe). Alunos 

Comitê realiza palestra sobre o Código de Conduta da 5ª Região

da Escola Padre José Augusto, do 
município de Bonito, no agreste do 
estado, serão os primeiro a visitar 
o TRF este ano. A partir das 14h, na 
Sala Capibaribe, eles serão rece-
bidos pelo presidente do Tribunal, 
desembargador federal Manoel 

Diego Eduardo Lenhardt
INFOX

Aniversariantes

O Comitê Gestor do Código de 
Conduta (CGCC) do TRF5 realiza, 
hoje (12), na Sala das Turmas Nor-
te, no 2º andar do edifício-sede, 
uma palestra sobre questões re-
lativas às regras de conduta da 
Justiça Federal, bem como sobre 

a instauração, composição e atri-
buições do CGCC. O encontro, que 
será aberto a todos os servidores 
do TRF5, será ministrado pelo co-
ordenador do Comitê, Allyson Hen-
rique Rocha Bezerra. O presidente 
do Tribunal, desembargador federal 

Manoel Erhardt, fará a abertura do 
evento. O CGCC é composto por 
oito servidores de cargo efetivo, 
sendo quatro titulares e quatro su-
plentes. O mandato é de três anos, 
sendo possível a recondução por 
até duas vezes. 

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 recebe, a partir 
da próxima semana, as atividades 
de inspeção que serão realizadas 
pela Corregedoria-Geral da Justiça 
Federal. A abertura da inspeção 
será realizada às 9h do dia 19/03, 
no Pleno do Tribunal. Os trabalhos 
acontecem até o dia 23/03 e irão 
abranger a Presidência, Vice-Pre-
sidência e Corregedoria Regional, 
além dos gabinetes dos desem-
bargadores federais e outros seto-
res do Tribunal. As inspeções são 
realizadas a cada dois anos e têm 
o objetivo de promover a prática 
do autoconhecimento, visando à 
transparência, eficiência e celerida-
de na prestação jurisdicional.

O Conselho da Justiça Federal 
(CJF) aprovou, na sessão do último 
dia 26, alterações na Resolução 
CF-RES-2012/00221, que dispõe 
sobre a concessão de férias no 
âmbito do Conselho e da Justiça 
Federal de primeiro e segundo 
graus.  Com a mudança, os servi-
dores poderão usufruir das férias 
em até três etapas, sem a restrição 
mínima de 10 dias para cada fra-
ção. A decisão levou em conta a 
necessidade de alteração da nor-
ma, tendo em vista a possibilidade 
de uma melhor composição entre 
os interesses da Administração e 
do servidor, além da uniformiza-
ção da regra com outros órgãos. 
Mais informações com a Subse-
cretaria de Pessoal (ramal 9334). 
(Com informações do CJF).

Erhardt. Em seguida, 
assistirão a um vídeo 
institucional e conhe-
cerão o Pleno do TRF5. 
No roteiro do projeto, 
que acontece a cada 
quinze dias, também 
estão incluídas visitas 
à Alepe, ao Tribunal de 
Justiça de Pernambuco 
(TJPE) e ao Palácio do 
Campo das Princesas.  
Outras visitas – As vi-
sitas ao TRF5 começa-

ram em outubro do ano passado. 
O Tribunal recebeu a Escola Esta-
dual Abílio de Souza, do municí-
pio de Orobó, a Escola Presidente 
Kennedy, de Cachoeirinha, e a Es-
cola Municipal de São Domingos, 
de Brejo da Madre de Deus.

Dia Internacional da Mulher no TRF5  - A médica endocrinologista do Nú-
cleo de Assistência à Saúde (NAS), Renata Simões, proferiu, na última quinta-
-feira (8/03), palestra sobre o tema “Dieta low carb é a melhor opção?”.


