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Redistribuição

Sessão Ordinária 
no CJF 

Posse no STM

Ajuste de Carga Patrimonial deve ser realizado até dia 29

TRF5 30 anos

de Março

SEGUNDA

A servidora do Tribunal Regional 
do Trabalho de Campinas (TRT15), 
Luciana Moraes, tem interesse em 
redistribuição para as cidades de 

Fortaleza, Natal, João Pessoa, Ara-
caju, Recife ou cidades próximas a 

essas capitais. O cargo é de Analis-
ta Judiciária/Área Administrativa 
(sem especialidade), com lotação 
na cidade de Campinas/SP.  Inte-

ressados podem entrar em contato 
pelo telefone (19) 98374-1135. 

Aniversariantes

stão abertas as inscri-
ções para a X Jornada 

Internacional Direito e 
Justiça, que acontece nos 
dias 4 e 5 de abril, na Sala 
Capibaribe do Tribunal 
Regional Federal da 5ª 
Região - TRF5. O evento, 
que vai contar com pales-
trantes do Brasil e da Ar-
gentina, é promovido pela Escola de 
Magistratura Federal da 5° Região 
(Esmafe),  em parceria com as Uni-
versidades Federal de Sergipe (UFS) 
e de Buenos Aires. As inscrições 
deverão ser realizadas até o dia 2 de 
abril pelo link https://bit.ly/2UWi0wJ. 
A programação é voltada para 
magistrados, servidores do Poder 
Judiciário, auditores, membros do 

Abertas as inscrições para X Jornada 
Internacional Direito e Justiça

O Núcleo de Gestão Patrimonial 
(NGP) orienta os servidores res-
ponsáveis pelo conjunto de bens 
da unidade a ajustarem a carga 
patrimonial dos setores até o 
próximo dia 29 de março, no sis-
tema GEAFIN. Após uma pesquisa 

Cecy de Andrade Leite Cavalcanti 
Gab. Des. Federal Leonardo Carvalho

Ministério Público e defensores 
públicos, além de outros integrantes 
da comunidade jurídica. As ativida-
des, que terão como tema geral “As 
Instituições e o Direito diante dos 
Novos e Complexos Desafios Po-
líticos, Econômicos e Tecnológicos 
do Século XXI”, serão coordenadas 
pelo desembargador federal Carlos 
Rebêlo. Também apoiam a iniciativa 

a Universidade Federal de 
Pernambuco, a Faculdade 
Damas (PE), a Academia 
Sergipana de Letras e a 
Universidade Católica de 
Pernambuco. 
Palestras – Serão mais de 
10 palestras, que abordarão 
temas como “Desafios Polí-
ticos, Sociais e Econômicos 

na Recente Modernidade”, “O Direi-
to Brasileiro frente à porn revanche 
nas Redes Sociais”, entre outros. O 
desembargador federal Leonardo 
Carvalho será um dos expositores 
no primeiro dia da Jornada e profe-
rirá palestra sobre “O Direito na Era 
do Admirável Mundo Novo: A Re-
volução Tecnológica e seu Impacto 
Atual e Futuro no Campo Jurídico”. 

realizada no sistema de gestão de 
patrimônio, foram identificadas 559 
pendências de recebimento, refe-
rentes a termos de responsabilida-
de/transferência, desde março de 
2018. O NGP já enviou notificações 
aos gabinetes e demais unidades 

administrativas para que conclu-
am o procedimento até o final da 
atual gestão. Para esclarecimen-
tos e orientações acerca do uso 
do GEAFIN, os usuários podem 
entrar em contato com o NGP, 
pelos ramais 9601, 9352 ou 9677.

Mérito – Personalidades que pres-
taram notória colaboração com as 
atividades da Secretaria de Defesa 
Social do Estado de Pernambuco 
foram agraciadas, na última quinta-
-feira (21), com a entrega do Colar 
do Mérito Correicional. A juíza fe-
deral auxiliar da Presidência, Joana 
Carolina Lins Pereira, foi uma das 
homenageadas. Familiares da ma-
gistrada, além do diretor do Foro 
da Justiça Federal em Pernambuco 

Acontece hoje (25), no TRF2, no 
Rio de Janeiro, mais uma sessão 
ordinária do Conselho da Justiça 
Federal (CJF). A reunião do co-
legiado será marcada pela des-
pedida do presidente do TRF5, 
desembargador federal Manoel 
Erhardt, que encerra o mandato 
no início de abril. Acompanham a 
sessão a juíza auxiliar da Presidên-
cia, Joana Carolina Lins Pereira, e o 
diretor-geral do TRF5, Fábio Paiva, 
que, no dia seguinte, participa da 
reunião com os diretores-gerais 
dos cinco TRFs, também no Rio de 
Janeiro.

A Divisão de Comunicação Social 
informa que os registros fotográ-
ficos das comemorações pelos 30 
anos do TRF5 já estão disponíveis 
no link: https://goo.gl/hGbtCX.

O corregedor-regional do TRF5, 
desembargador federal Paulo Cor-
deiro esteve em Brasília, na última 
terça-feira (19), para prestigiar a 
cerimônia de posse da nova mesa 
diretora do Superior Tribunal Mili-
tar (STM) para o biênio 2019-2021. 
O ministro Marcus Vinicius Oliveira 
dos Santos será o novo presidente 
da corte. A Vice-Presidência ficará 
a cargo do ministro José Barroso 
Filho.

(JFPE), Frederico Azevedo, pres-
tigiaram o evento, realizado no 
Teatro de Santa Isabel.


