
vidores e dos integrantes de outros 
órgãos autorizados pela Presidên-
cia, além dos visitantes, previamen-
te identificados, estes últimos den-
tro do limite de vagas disponíveis. 
Terceirizados e Estagiários, quando 
autorizados, poderão utilizar o es-
tacionamento do Anexo I.
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TRU julga 60 processos em última sessão de julgamento do ano

Nova Previdência Social

Confraternização TRF5 2019

de Dezembro

TERÇA

Adesivos para estacionamento já estão 
sendo distribuídos

Subsecretaria de Apoio Espe-
cial (SAE) do Tribunal Regio-

nal Federal da 5ª Região - TRF5 já 
iniciou a distribuição dos adesivos 
para controle de acesso de veículos 
aos estacionamentos do edifício-
-sede e do Anexo I (Esmafe). A 
expectativa é que antes do início 
do recesso forense, no dia 20/12, 
todos os usuários das dependên-
cias da Corte tenham recebido as 
etiquetas de identificação de seus 
veículos. A partir de janeiro de 
2020, o seu uso será obrigatório, 
de acordo com a Instrução Norma-
tiva nº 4/2019, da Diretoria Geral, 
que dispõe sobre o uso e controle 
dos estacionamentos do TRF5. A 
SAE comunica que o adesivo deve 

A

A Turma Regional de Uniformiza-
ção de Jurisprudência (TRU) rea-
lizou, ontem, no Pleno do TRF5, a 
última sessão de julgamento de 
2019, sob a presidência do coor-
denador-regional dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, 
desembargador federal Paulo 

Roberto de Oliveira Lima. Durante 
a 30ª sessão de julgamento, foram 
apreciados 60 pedidos de uniformi-
zação jurisprudencial de matérias 
diversas, como desvio de função 
e reconhecimento de atividades 
especiais, além de 11 sustentações 
orais. O próximo encontro do Co-

legiado deverá ocorrer em março 
de 2020. Participaram da sessão 
da TRU os juízes federais Rudival 
Gama do Nascimento (TR/PB); Al-
miro José da Rocha Lemos (TR/RN); 
José Baptista de Almeida Filho Neto 
(1ª TR/PE); Jorge André de Carvalho 
Mendonça (2ª TR/PE); Júlio Rodri-

ser fixado no can-
to inferior esquer-
do do para-brisa 
do automóvel. 
Quem ainda não 
se cadastrou deve 
entrar em con-
tato com a SAE, 
através do e-mail 
apoioespecial@
trf5.jus.br. 
Acesso – De acordo com a Instru-
ção Normativa, o acesso ao esta-
cionamento do edifício-sede será 
restrito aos veículos de represen-
tação dos desembargadores, juízes 
federais, procuradores, advogados 
e demais autoridades; veículos ofi-
ciais do Tribunal; veículos dos ser-

gues Coelho (3ª TR/CE); 
Cláudio Kitner (3ª TR/PE); 
Paula Emília Moura Aragão 
de Sousa Brasil (2ª TR/CE); 
Gilton Batista Brito (TR/SE); 
Leopoldo Fontenele Teixeira 
(1ª TR/CE) e Guilherme Ma-
saiti Hitata Yendo (TR/AL).

Visita institucional - A nova 
Gerente do Posto de Atendi-
mento Bancário da Caixa Eco-
nômica no TRF5, Adriana Paula 
Sales, realizou, ontem (9), uma 
visita institucional ao presiden-
te do Tribunal, desembargador 
federal Vladimir Carvalho. Ela 
estava acompanhada dos ge-
rentes de relacionamento Mar-
celine Oliveira e João Batista.

O seminário “Conhecendo 
a Nova Previdência Social”, 
realizado na Justiça Federal 
de Pernambuco (JFPE), está 
sendo transmitido, hoje 
(10), por videoconferência, 
para o TRF5, das 13h às 
17h15. Servidores 
interessados po-
dem acompanhar a 
transmissão na sala 
do Conselho de Ad-
ministração (15° an-
dar). Assuntos como 

aposentadoria, questões 
tributárias, pontos contro-
vertidos da reforma, entre 
outros, estão sendo deba-
tidos.

Você já adquiriu a senha para a 
festa de confraternização do TRF5? 
Corre que ainda dá tempo! A con-
fraternização começará às 19h do 
dia 18/12, na esplanada da Amplia-
ção, e contará com apresentações 

da cantora Nena Queiroga e do DJ 
Nando. Os ingressos, disponíveis no 
Núcleo do Cerimonial (15º andar), 
custam R$ 120 (buffet Arcádia, re-
frigerantes, sucos e água) e R$ 150 
(todos os itens anteriores + chopp).


