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Ampliação do TRF5 recebe nova iluminação interna

Posse no TJPB

de Fevereiro

SEGUNDA

Aniversariantes

Conciliadores

Núcleo de Assistên-
cia à Saúde (NAS) 

do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região - 
TRF5 adotará um novo 
modelo para realização 
de perícias médicas em 
servidores da Corte. As 
mudanças estão previs-
ta no Acordo de Coo-
peração Administrativa 
assinado entre o TRF5 
e o Tribunal Regional 
do Trabalho da 6ª Região (TRT6). 
O documento prevê o comparti-
lhamento das equipes de saúde 
das duas instituições para realizar 
exames periciais e emitir laudos 
médicos. A medida visa adequar 

TRF5 e TRT6 assinam Acordo de Cooperação 
para compartilhamento de junta médica

as regras existente às orientações 
do Código de Ética do Conselho 
Federal de Medicina, que entende 
ser necessária a criação de cor-
po exclusivo para a realização de 
perícias médicas. Hoje, os médicos 

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 inicia hoje (4) a 
substituição da iluminação in-
terna da Ampliação do edifício-
-sede. Lâmpadas de tecnologia 
LED (Light Emitting Diode) irão 
contribuir para uma significativa 
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do quadro de saúde do 
Tribunal fazem o acom-
panhamento periódico 
de vários servidores, o 
que pode provocar uma 
incompatibilidade caso 
o mesmo paciente pre-
cise realizar um exame 
pericial. 
Agendamento – De 
acordo com o docu-
mento, o servidor que 
precisar realizar a pe-

rícia médica deverá procurar o 
NAS, que ficará responsável pelo 
agendamento do exame junto ao 
Núcleo de Saúde do TRT6. O dia 
e o horário das avaliações serão 
definidos pelo Tribunal trabalhista.

redução de custo e maior dura-
bilidade. Foram adquiridas 3.000 
peças para substituição e reserva 
estratégica. Os trabalhos de re-
posição serão realizados por uma 
equipe do próprio Tribunal e ini-
ciados pela troca das lâmpadas já 

deterioradas. A iniciativa faz par-
te da política de sustentabilidade 
do TRF5, visando à economia de 
energia e à adoção de práticas 
sustentáveis no ambiente de tra-
balho, sobretudo em relação ao 
consumo consciente.

Palácio – O presidente do 
TRF5, desembargador federal 
Manoel Erhardt, o diretor da 
Esmafe, desembargador fede-
ral Edilson Nobre, e o diretor 
do Foro da Seção Judiciária 
de Pernambuco (SJPE), juiz 
federal Frederico Azevedo, 
acompanharam os dez novos juízes 
federais numa visita ao governador 
do Estado de Pernambuco, Paulo 
Câmara, no Palácio do Campo das 
Princesas, na última quinta-feira (31). 
O encontro, que também contou 

com a presença dos juízes federais 
da SJPE César Arthur Cavalcanti e 
Nilcéa Maggi, além do procurador-
-geral do Estado, Ernani Medicis, fez 
parte das atividades do Curso de 
Iniciação à Magistratura.

O desembargador federal Rogério 
Fialho prestigiou, na última sexta-
-feira (1º), a posse do novo pre-
sidente do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, desembargador Márcio 
Murilo da Cunha Ramos. O dire-
tor do Foro da Justiça Federal na 
Paraíba, juiz federal Bruno Teixeira 
de Paiva, também esteve presente 
à solenidade.

A 12ª Vara Federal de Alagoas, 
sediada no município de Arapiraca, 
lançou edital com o objetivo de se-
lecionar dois candidatos para vagas 
de conciliadores e também compor 
o cadastro de reserva. As inscrições 
vão até a próxima sexta-feira (8) e 
podem concorrer às vagas bacha-
réis em Direito e estudantes a partir 
do 5º período do curso. Informa-
ções sobre a documentação neces-
sária e o local de inscrição podem 
ser encontradas no site da Justiça 
Federal em Alagoas (www.jfal.jus.br).


