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Aniversariantes

SEXTA

F

Ministro Carlos Augusto 
Ayres de Freitas Britto

STF

Maria Francisca Alves Benevides Coelho
Subsecretaria de Recursos
Maria Paula Médicis M. de Q. Campos
Gab. do Des. Fed. Manoel Erhardt
Gilvan Alves Muniz de Medeiros
Subsecretaria de Administração Predial
Aline Cysneiros Landim Barbosa de Melo
Gab. Des. Federal Edílson Nobre Júnior

Sábado, dia 19
Juiz Federal 

Kepler Gomes Ribeiro
SJCE 

Maria Verônica Viana Bezerra
Subsecretaria de Orçamento e Finanças
Alessandro de Sá Concerva
Divisão da 1ª Turma

Domingo, dia 20

Juiz Federal Marcos Antônio 
Garapa de Carvalho 

JFSE

Kelly Maria dos Santos
Soservi
Allyson Felipe Ferreira
Divisão da 3ª Turma
Thiago Emanuel da Costa Pereira
Gab. Des. Federal Francisco Cavalcanti

Dia do Conselheiro Tutelar

O presidente do TRF5 recebeu 
em seu gabinete, na quarta-feira, 
o governador de Sergipe, Mar-
celo Deda; o prefeito de Aracaju, 
Edvaldo Nogueira; o procurador-
-geral do estado de Sergipe, 
Márcio Rezende; e o procurador-
-geral do município de Aracaju, 

O Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH) infor-
ma que 131 servidores ainda não 
começaram o curso sobre Desen-
volvimento Gerencial, disponível 
desde o último dia 6/11 no site da 
empresa Catho Treinamento (www.
catho.com.br/cursos). Os servidores 

que ocupam funções gerenciais, 
dos níveis CJ-04 a FC-05, devem 
fazer dois cursos para cumprimen-
to da meta, totalizando 30 horas.  A 
relação dos cursos oferecidos esta-
rá disponível até o dia 6/01/2012, 
no mesmo sítio virtual. Mais infor-
mações através do ramal 9815. 

oi ao som do chorinho, gê-
nero musical genuinamente 
brasileiro, que o IX Encontro 

de Juízes Fedrais da 5ª Região 
começou ontem em Natal (RN), 
com uma apresentaçãodo grupo 
Antônio de Pádua. Mas o encontro 
também tem um outro tom: o de 
trabalho. Para além das possibili-
dades de congraçamento entre os 
mais de 60 juízes participantes, o 
fórum possui uma extensa agen-
da de debates, que inclui reuniões 
sobre a Corregedoria, as Metas do 
CNJ, os  Juizados Especiais Fede-
rais, entre outras, e uma conferên-
cia científica sobre o Novo Códi-
go de Processo Civil. A abertura 
oficial da conferência ficou por 

conta do diretor da Esmafe5, Ma-
noel Ehrardt. “É uma oportunidade 
não só para a discussão de temas 
relevantes, mas também para o 
fortalecimento da nossa identi-
dade. Uma instituição se faz com 
esse valores”, destacou. O presi-
dente do TRF5, Paulo Roberto de 

Oliveira Lima, lembrou 
que este é um evento 
que tem características 
próprias e diversas dos 
anteriores. “É um encon-
tro de trabalho, sim, mas 
realçando que o que há 
de melhor é a oportu-
nidade de todos se en-
contrarem. Geralmente, 
cada um fica realizando 
suas funções no interior 

das suas salas e, quando nos en-
contramos em situações externas 
à Justiça Federal, nem sempre 
sabemos que ali está um juiz, pois 
não nos conhecemos. Esses são 
momentos absolutamente essen-
ciais”, celebrou. 

Natal sedia o IX Encontro de Juízes Federais da 5ª Região
Produção de conhecimento - 
Após as boas-vindas, o presidente 
do TRF5 proferiu a palestra “Pro-
jeto do Novo CPC: umas no cravo 
e outras na ferradura”, defenden-
do e criticando artigos da nova 
redação do CPC. Em seguida, o 
desembargador Marcelo Navarro 
falou sobre “Recursos no Novo 
CPC”. Hoje, os juízes terão diversas 
reuniões e amanhã (19), último dia 
do evento, será dada continuidade 
aos debates sobre o Novo CPC, 
com palestras dos juízes federais 
Frederico Koehler e Francisco Ro-
berto Machado, sobre “Principais 
novidades no Processo de Conhe-
cimento” e “Questões tópicas so-
bre o Novo CPC”, respectivamente. 

Luiz Carlos Oliveira. 
Na pauta do encontro, 
a preocupação com a 
destinação dos resídu-
os sólidos naquele Es-
tado, que hoje é obje-
to de litígio na Justiça 
Federal de Sergipe.

Presidente do TRF5 recebe 
comitiva sergipana

NDRH alerta servidores que não 
iniciaram treinamento


