
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social
Redação: Christine Matos, Débora Lôbo, João Bosco Coelho,
Lorena Mascarenhas, Felipe Oliveira, Juliana Aguiar,
Jennifer Albuquerque e Sarah Porto
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528

Edição nº 3254
www.trf5.jus.br

comunicacaosocial@trf5.jus.br

Fotos: Juliana Galvão,
Roberta Mariz, Juliana Aguiar 

e Ananda Barcellos  

21
     



PermutaSIAP inicia trabalhos de manutenção na 
central de ar 

de Novembro

QUARTA

Isenção de PIS

O servidor João Paulo da Silva 
Barreto, da 26ª Vara Cível da 

Subseção Judiciária de São Paulo, 
tem interesse em redistribuição 
do cargo, com permuta, para a 
5ª Região. Os interessados po-
dem entrar em contato com o 
técnico judiciário pelo celular/
WhatsApp (11) 96868-3871ou 

pelo e-mail jbarreto@trf3.jus.br.

Aniversariantes
Escola de Magistratura Fe-
deral da 5ª Região (Esmafe) 

promove, nos dias 29 e 30/11, a IX 
Jornada Internacional de Direito e 
Justiça, numa parceria com a Uni-
versidade Federal de Sergipe e com 
a Faculdade de Direito da Universi-
dade de Buenos Aires (Argentina). 
O evento, que traz como temas 
centrais “As Difíceis Relações entre 
a Justiça e a Política” e “Desenho 
Institucional e Processos Eleitorais”, 
contará com a participação de dois 
desembargadores federais do TRF5 
como expositores: Lázaro Guima-
rães e Edilson Nobre, diretor da 

TRF5 sedia IX Jornada Internacional de 
Direito e Justiça

Esmafe. No primei-
ro dia da Jornada, 
Guimarães minis-
trará palestra intitu-
lada “Manipulação 
Política da Tutela de 
Urgência”. Já Edil-
son Nobre debaterá 
sobre “Divisão de 
Poderes entre o 
Juiz e o Legislador”, 
no segundo dia do 
encontro. Professores das Univer-
sidades Federais de Pernambuco, 
Sergipe e Buenos Aires também 
participam da programação. As 

Juiz Federal
Janilson Bezerra Siqueira

SJRN

Edson Patrício da Silva
Subsecretaria de Tecnologia da Informação

Erika Isabel dos Santos
Subsecretaria de Administração Predial

A Subsecretaria de Infraestrutura e Ad-
ministração Predial (SIAP) do TRF5 deu 
início aos trabalhos de manutenção cor-
retiva na central de ar-condicionado. A 
ação será realizada devido ao desgaste 
natural dos trocadores de calor (serpen-
tinas), que apresentaram perfurações 
espontâneas, o que pode comprometer 

o desempenho da climatização em al-
gumas instalações do Tribunal. No total, 
serão trocadas 40 serpentinas da central 
de refrigeração do edifício-sede e do 
Anexo III (onde funciona o almoxarifa-
do), proporcionando uma melhor con-
dição no ambiente de refrigeração para 
o trabalho dos funcionários e usuários.

palestras acontecem 
na Sala Capibaribe, no 
edifício-sede do TRF5.
Inscrições – O evento 
é aberto a toda a co-
munidade jurídica e as 
inscrições são gratui-
tas. Para se inscrever, 
os interessados devem 
acessar o site do TRF5 
(www.trf5.jus.br), clicar 
em “Eventos TRF5”, na 

aba “Todas as Notícias”, e depois 
em “Filtrar Eventos”. Para prosse-
guir com a adesão, deve marcar o 
box da IX Jornada. 

Visita – O desembargador federal Rogério Fialho realizou visita institucional, 
ontem (20) pela manhã, ao Cindacta III. O órgão é responsável pelo contro-
le e gerenciamento do espaço aéreo nordestino e de parte da área sobre o 
Oceano Atlântico, totalizando uma vigilância de 13,5 milhões de km².

Várias ins-
tituições 
filantrópicas 
de saúde 
comple-

mentam o atendimento público 
no país e, como essas entidades 
são beneficentes e sem fins lu-
crativos, podem ter imunidade 
tributária, se preenchidos todos 
os requisitos legais. Em Pernam-
buco, uma associação filantrópi-
ca, com mais de 60 anos de ativi-
dades, ingressou com uma ação 
na Justiça Federal para garantir 
esse direito. Confira esta e outras 
reportagens no programa Via 
Legal desta quarta-feira (21/11), 
às 21h (horário de Brasília), na TV 
Justiça. Ou assista pela internet, 
no www.youtube.com/programa-
vialegal.


