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Sistema de climatização do Pleno passa por reforma

Extraordinária

Novos juízes

Pilares do Bem
de Dezembro

TERÇA

+ Leia mais: www.trf5.jus.br
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Cartinhas

oi realizada, ontem (17), 
no Pleno do TRF5, a 26ª 

sessão de julgamento da 
Turma Regional de Unifor-
mização e Jurisprudência 
– TRU, sob a presidência do 
coordenador-regional dos 
Juizados Especiais Federais 
(JEFs) da 5ª Região, de-
sembargador federal Élio Siqueira. 
Foram apreciados 107 pedidos de 
uniformização de jurisprudência 
de matérias diversas. Ao longo de 
2018, a TRU julgou 251 processos, 
sendo esta última a sessão mais 
produtiva do ano. Antes de encer-

TRU realiza última sessão de julgamento 
de 2018

rar a sessão, Élio Siqueira reservou 
um momento para reconhecer a 
contribuição prestada pelos juízes 
federais que deixarão o Colegiado, 
tendo em vista a sistemática de 
rodízio adotada na convocação de 
magistrados. O próximo encontro 

Juíza Federal
Niliane Meira Lima

Vice-Diretora do Foro da SJCE

Juiz Federal Marcos Antônio 
Mendes de Araujo Filho

SJPB

Gabriella Régnier de Paula
Gab. Des. Federal Lázaro Guimarães
Helena Célia Braga Moura
Subsecretaria de Tecnologia da Informação

O sistema de climatização do 
Pleno do TRF5 passará por um 
processo de requalificação, com 
a instalação de novos equipa-
mentos, visando a garantir, entre 
outros aspectos, um funciona-
mento mais independente e uma 
maior economia de energia. Os 
trabalhos são coordenados pela 

da Turma está marcado para 
o dia 18 de março de 2019.
Composição - A sessão da 
TRU contou com a partici-
pação dos juízes federais 
Carlos Wagner Dias Ferreira 
(TR/RN), Bruno Leonardo 
Câmara Carrá (1ª TR/CE), 
Claudio Kitner (3ª TR/PE), 

Paulo Roberto Parca de Pinho (1ª 
TR/PE), Gilton Batista Brito (TR/SE), 
Gustavo Melo Barbosa (2ª TR/CE), 
Júlio Rodrigues Coelho Neto (3ª 
TR/CE), Sérgio de Abreu Brito (TR/
AL) e Bianor Arruda Bezerra Neto 
(TR/PB). 

Subsecretaria de Infraestrutura e 
Administração Predial (SIAP). Hoje, 
o sistema de climatização é vincu-
lado à central de ar e, na hipótese 
de uma falta de energia, a refrige-
ração do ambiente fica compro-
metida. Os equipamentos serão 
agregados ao gerador localizado 
na Ampliação do edifício-sede, 

possibilitando a continuidade dos 
trabalhos em caso de interrupção 
do fornecimento de energia elétri-
ca. Além disso, a atual integração 
com a central de ar impossibilita o 
funcionamento exclusivo do Pleno, 
sendo necessário acionar a refri-
geração total ou parcial do prédio, 
gerando mais consumo de ener-

A Primeira Turma de Julgamento 
do TRF5 realiza Sessão Extraordi-
nária hoje (18), às 10h. A reunião 
do colegiado acontece na sala das 
Turmas Sul.

Termina amanhã (19) o prazo para 
a entrega dos presentes de Natal 
arrecadados através da campanha 
dos Correios, com participação do 
TRF5. As lembrancinhas devem 
estar identificadas com as nume-
rações escritas na mensagem ou 
com a carta fixada na embalagem e 
podem ser deixadas no hall de en-
trada do Tribunal. Depois, a entrega 
só poderá ser feita na agência dos 
Correios, até o dia 28/12.

Hoje (18) é o último dia para a 
entrega de cestas básicas para 
a Campanha Pilares do Bem. Os 
produtos podem ser deixados no 
hall de entrada do edifício-sede 
do TRF5. Quem preferir pode 
entregar o valor correspondente 
à cesta no Núcleo de Cerimo-
nial, que ficará responsável pela 
compra dos alimentos. Os itens 
arrecadados serão doados aos 
moradores da Comunidade do 
Pilar, vizinha ao Tribunal.

Muita animação e diversão. É o que 
promete a já tradicional Festa de 
Confraternização Natalina dos Es-
tagiários de Nível Médio do TRF5. 
O evento será realizado hoje (18), 
das 19h às 0h, no estacionamento 
da Esmafe. O DJ Nando comandará 
o som da festa regada a um buffet 
com salgados, doces, tortas, sucos, 
refrigerantes e jantar. Haverá, ainda, 
apresentação de talentos, banda 
musical, bingo com prêmios, brin-
cadeiras e entrega dos presentes 
enviados pelos setores do Tribunal, 
para seus respectivos estagiários. 
A festa é realizada com recursos 
próprios dos aprendizes.

gia. A expectativa é que a primei-
ra reunião colegiada do TRF5, em 
janeiro de 2019, já conte com a 
nova estrutura.

Acontece hoje (18), a partir das 
18h, a Solenidade de Posse dos 
novos Juízes Federais Substitutos. 
A cerimônia será realizada no Ple-
no do TRF5.


