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Abertas as inscrições para curso de Prática Forense 
em Direito Tributário 

Prêmio Conciliar é Legal

Estudantes da UFRN visitam TRF5
de Outubro

QUARTA

Aniversariantes

Estão abertas as inscrições para 
o curso de Prática Forense em 
Direito Tributário, na modalida-
de Ensino a Distância, realizado 
pelo Complexo de Ensino Re-
nato Saraiva. Serão disponibi-
lizadas 31 vagas, sendo duas 
por Gabinete. A capacitação é 

Débora Dornelas Câmara Sobral
Gab. Des. Federal Rogério Fialho Moreira

partir de hoje à noi-
te, o Tribunal Regio-

nal Federal da 5ª Região 
– TRF5 adere ao movi-
mento mundial “Outu-
bro Rosa”, uma iniciativa 
que pretende promover 
a conscientização, in-
centivar o autoexame e 
o diagnóstico precoce 
do câncer de mama, 
doença que apresenta 
alta taxa de incidência 
entre a população femi-
nina no Brasil e no mundo, segun-
do o Instituto Nacional do Câncer 
(INCA). Para lembrar a importância 
do autocuidado e do combate à 

constituída de 18 encontros em 
formato de vídeo aulas de, apro-
ximadamente, 2h, cada uma. Entre 
as disciplinas do programa es-
tão: Processo Tributário Conten-
cioso, Reflexos do Mandado de 
Segurança no Direito Tributário, 
Contribuições Sociais e Certidão 

doença, o edifício-sede do TRF5 
será iluminado em tons de rosa, 
todas as quartas-feiras, das 18h às 
20h, durante o mês de outubro. 

TRF5 adere à campanha Outubro Rosa
Ocorrência – O 
INCA estima, para 
o ano 2018, o sur-
gimento de 59.700 
novos casos de 
câncer de mama 
no Brasil. Esse tipo 
de câncer é o mais 
frequente entre as 
mulheres, sem con-
siderar os tumores 
de pele não mela-
noma, ocupando a 
primeira colocação 

em incidência entre as regiões do 
País, exceto a Norte, onde a doen-
ça é a segunda mais recorrente. 

Negativa. O curso foi demandado 
pelos Gabinetes no Levantamento 
de Necessidade de Capacitação e 
consta do Programa de Capacita-
ção para 2018, sendo, portanto, 
voltado para servidores que atu-
am nesses setores; contudo, os 
interessados que estão lotados 

Estudantes do curso de Direito da Universidade Federal do Rio Gran-
de do Norte (UFRN) visitaram, na tarde de ontem (2), o TRF5. Acom-
panhados do Diretor do Foro da Seção Judiciária do Rio Grande do 
Norte (SJRN), o juiz federal Marco Bruno Miranda, os 41 alunos do 7º 
período assistiram à sessão de julgamento das Turmas e visitaram o 
presidente do TRF5, desembargador federal Manoel Erhardt. A juíza 
federal auxiliar da Presidência, Joana Carolina Lins Pereira, e o diretor 
do Foro da Seção Judiciária da Paraíba (SJPB), juiz federal Bruno Tei-
xeira, também participaram da visita. Os estudantes conheceram, ain-
da, o funcionamento do Gabinete do desembargador federal Rogério 
Fialho. A programação segue hoje e amanhã (4), com aula na Esmafe, 
sessão Plenária e palestra de juízes federais. 

O Gabinete de 
Conciliação do 
TRF5 solicita 
aos interes-
sados em se 
inscrever no Prêmio Conciliar é Le-
gal que, caso efetivem a inscrição, 
enviem para o email conciliacao-
2grau@trf5.jus.br as informações 
constantes no formulário disponível 
no portal do Conselho Nacional 

em outros 
setores 
poderão se 
inscrever 
para a lista de espera. As inscri-
ções encerram na sexta-feira (5) 
e devem ser encaminhadas para 
o email cursos@trf5.jus.br. 

de Justiça (CNJ) e os documentos 
eventualmente anexados para com-
provar o projeto inscrito. A orien-
tação é do próprio CNJ, para que 
o Gabinete de Conciliação tenha 
ciência dos trabalhos inscritos na 5ª 
Região. As inscrições se encerram 
nesta sexta-feira (5) e devem ser 
efetivadas através do link http://
www.cnj.jus.br/premioconciliar2018.IMAGEM: CURSO CERS


