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Autogestão em Saúde é tema de seminário no TRF5

Mestrado

de Novembro

TERÇA

Aniversariantes

TRF5 sedia congresso de Direito Processual
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 sedia, na quinta 

(7) e sexta-feira (8), o VII Congresso 
de Direito Processual, iniciativa do 
Projeto Mulheres no Processo, do 
Instituto Brasileiro de Direito Pro-
cessual (IBDP), e da Escola da Advo-
cacia Geral da União. O evento terá 
início às 8h30, na Sala Capibaribe. 
A desembargadora federal emérita 
do TRF5, Margarida Cantarelli, será 
homenageada no evento, que pre-
tende fomentar a pesquisa e produ-
ção acadêmica feminina na área do 
Direito Processual.  Os desembar-
gadores federais Vladimir Carvalho 
(presidente) e Rogério de Meneses 
Fialho (diretor da Esmafe) partici-
parão da mesa de abertura do con-
gresso. Durante os dois dias de de-
bate serão discutidos temas como 
“Igualdade de Gênero e Processo”, 
“Tecnologia no Processo (Inteligên-
cia artificial e Blockchain)”, “Processo 
Constitucional e Ações Ordinárias” 
e “Juizados Especiais”. Pela primeira 
vez, painéis sobre Processo do Tra-
balho, Processo Penal e Processo e 
Direito de Família integram a pro-
gramação do evento. Apesar de as 
inscrições para o congresso já esta-
rem esgotadas, caso haja disponibi-
lidade de vagas na Sala Capibaribe 

O

Proteja-se!

O TRF5 promove, na próxima 
sexta-feira (8), o seminário “Au-
togestão em Saúde”, com o ob-
jetivo de compartilhar com os 
servidores da Corte experiências 
vividas em outros Tribunais. Fo-
ram convidados os diretores das 

Sílvio Rogério dos Santos Ferreira 
Gabinete do des. Fed. Alexandre Luna
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publicados no portal JOTA e em livro 
ou revistas editadas pelo Centro 
de Estudos de Justiça nas Américas 
(Ceja), parceira do evento. Elas tam-
bém serão contempladas com uma 
bolsa integral, incluindo passagem, 
hospedagem e inscrição no Progra-
ma Interamericano de Capacitação 
sobre a Reforma da Justiça Civil do 
Ceja, vinculado à Organização dos 
Estados Americanos (OEA). 

no dia do evento, os interessados 
poderão se inscrever gratuitamente. 
A programação do Congresso está 
disponível no site http://mulheresno-
processocivil.com.br/eventos.html. 
Premiação - No último dia do con-
gresso, o IBDP premiará os dois 
melhores artigos científicos escritos 
por mulheres. As vencedoras rece-
berão um certificado emitido pelo 
Instituto, além de terem seus artigos 

Feira de artesanato - A Casa 
Vovó Bibia de Apoio à Família 
promove, até a sexta-feira (8), 
uma feira de artesanato para 
arrecadar recursos para a insti-
tuição. São comidas, bijuterias, 
bolsas e vários outros artigos 
que estão expostos no hall de 
entrada da Corte.  A Casa Vovó Bi-
bia é uma instituição sem fins lucra-
tivos que atende cerca de 70 idosos 
e há 13 anos realiza um trabalho de 
conscientização sobre a importân-

cia do acolhimento familiar para 
a pessoa idosa, promovendo di-
versas atividades gratuitas, como 
reiki, roda de conversas, dança, 
música, jogos, entre outras.

Em deslocamentos a pé, mantenha 
todos os seus objetos pessoais, 
como carteiras, pochetes, celula-
res, sacolas e bolsas, se possível, à 
frente do corpo.

A servidora 
Alessan-
dra Tauk 
Santos, 
lotada no 
Gabinete 

do desembargador federal Manoel 
Erhardt, defendeu, no último dia 
24, a sua dissertação do mestra-
do em Direito Constitucional, pela 
Faculdade Damas, no Recife/PE. O 
trabalho “A responsabilização do 
Estado por Ato Lícito como Direito 
Fundamental” foi aprovada com 
distinção e teve como orientadora 
a desembargadora federal emérita 
do TRF5, Margarida Cantarelli. Par-
ticiparam da banca examinadora o 
juiz federal auxiliar da Vice-Presi-
dência, Bruno Carrá, e a advogada 
Ingrid Zanella.

unidades de autogestão em saúde 
do Tribunal Regional do Trabalho 
da 5ª e 6ª Regiões, respectivamen-
te André Liberato Reis e Renatto 
Pinto. O evento será realizado 
na Sala das Turmas Sul, a partir 
das 9h30. Servidores que atuam 

nas Seções Judiciárias de Alago-
as, Ceará, Paraíba, Pernambuco, 
Rio Grande do Norte e Sergipe 
também poderão acompanhar a 
apresentação, que será transmiti-
da para as seccionais por video-
conferência.  


