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PJe

TRF5 promove palestra sobre saúde da mulher

Vagas no CNJ

de Março

TERÇA

Aniversariantes

rinta anos pro-
movendo justiça, 

igualdade e cidadania. 
Em 30 de março de 
2019, o Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Re-
gião - TRF5 comemora 
30 anos de instalação, 
pautados na missão de 
garantir à sociedade 
uma prestação jurisdi-
cional acessível, rápida 
e efetiva.  Para celebrar 
a data, a Corte elaborou uma pro-
gramação especial, que será reali-
zada no próximo dia 18, no Pleno 
do TRF5, a partir das 16h30. Serão 
homenageados os 10 juízes federais 
integrantes da primeira composição 
do TRF5 e outros 81 servidores que 
tomaram posse e tiveram exercício 
iniciado no ano de 1989 e ainda 
mantêm vínculo com a Corte. Os 

TRF5 comemora 30 anos de existência

Ainda dentro das comemo-
rações pelo Dia Internacional 
da Mulher, o Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5 
promove uma palestra com o 
tema “A Saúde da Mulher”, com 

Djair Vaz de Medeiros Filho
Subsecretaria de Apoio Especial

Carlos Fernando Loiola Júnior
INFOX

magistrados receberão uma placa 
comemorativa; os servidores te-
rão os nomes aclamados durante 
a solenidade e inscritos em placa 
confeccionada especialmente para a 
ocasião.  Após a sessão de homena-
gens, será inaugurado o Memorial 
do TRF5. O espaço conta com uma 
linha do tempo, fotos e ambientes 
virtuais e interativos, que trazem fa-

bunal, será realizado na quinta-
-feira (14), a partir das 15h30, na 
Sala Capibaribe, no 1º andar do 
edifício-sede. A ação conta com 
o apoio da SulAmérica Seguros 
Saúde.

a enfermeira Mitilene Florêncio. 
Durante o encontro, serão abor-
dadas questões como as doenças 
mais comuns entre as mulheres e 
as formas de prevenção. O evento, 
aberto a todos que integram o Tri-

tos e personalidades que marcaram 
a história do TRF5. A programação 
também contará com o lançamento 
de um Selo Comemorativo aos 30 
anos do TRF5 e com a apresentação 
da Orquestra Criança Cidadã. 
História - Fundado em 1989, o 
TRF5 foi inaugurado junto com os 
outros TRFs do País, compreenden-
do em sua jurisdição os estados de 
Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Ceará e Sergipe.  
De lá para cá, mais de 1 milhão de 
processos foram julgados, que vão 
desde a concessão de uma aposen-
tadoria a um trabalhador rural até 
as grandes operações deflagradas 
pela Polícia Federal, como as que 
ficaram nacionalmente conhecidas 
por “Escândalo da Mandioca” e 
“Operação Gabiru”, além de outras 
ações criminais, como a “Chacina da 
Gruta” e o caso Manoel Mattos.

Visita - O presi-
dente do TRF5, 
desembargador 
federal Manoel 
Erhardt, rece-
beu, na tarde 
de ontem (11), 
a visita do mi-
nistro do Su-
perior Tribunal 
de Justiça (STJ), 
Luiz Alberto 
Gurgel de Faria. 
O encontro 
também contou 
com a presença 
do desembargador federal Rogé-
rio Fialho, da juíza federal auxiliar 
da Presidência, Joana Carolina Lins 
Pereira, e do diretor-geral do TRF5, 
Fábio Paiva. Gurgel, que presidiu 

Dois servido-
res da Secre-
taria Judiciária 
do TRF5 e 
uma servidora 
da Seção Judiciária do Rio Grande 
do Norte participam, hoje (12) e 
amanhã (13), de um treinamento 
do Módulo Criminal do PJe ver-
são 2.1, promovido pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). Giselle 
Schmitz, José Avelino de Souza Jú-
nior e Patrícia Galdino estão entre 
os 40 integrantes de tribunais do 
país que irão participar do evento. 
Já nos dias 13 e 14/03, o desem-
bargador federal Rubens Canuto, 
a diretora da Secretaria Judiciária, 
Telma Motta, e os diretores de 
núcleo Giselle Schmitz, Valfrido 
Santiago e Ricardo Schmitz partici-
pam da reunião mensal da versão 
nacional do PJe 2.1. Os encontros 
acontecem em Brasília.

Juízes dos tribunais regionais fe-
derais têm até o dia 16/03 para 
se candidatar à vaga de membro 
do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). As inscrições poderão ser 
feitas no site do Superior Tribu-
nal de Justiça (www.stj.jus.br), por 
meio do envio do formulário pre-
enchido para o e-mail juizdetrf_
cnj@stj.jus.br. A indicação às vagas 
é definida em sessão do Pleno, por 
votação secreta. Mais informações 
no site do STJ. 

o Tribunal entre os anos de 2009 
e 2011, conheceu o Memorial do 
TRF5, espaço que será inaugurado 
durante as comemorações dos 30 
anos da Corte, no próximo dia 18. 


