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de Dezembro4

SEXTA

O Aniversariantes

Aprendizes do TRF5 participam de evento de integração

Aspectos práticos do Novo CPC é tema 
de seminário no TRF5

Edilson Nobre

Alteradas datas 
de divulgação de 
notas do concurso

Thomás Henrique de Barros Sobrinho
Interadapt - Informática

Sábado (5)

Juiz Federal 
Roberto Wanderley Nogueira

SJPE

Eliabe Ferreira dos Santos
Subsecretaria de Pessoal
Sheyla Alice Canuto de Oliveira
Tecnologia da Informação
Welton Henrique de Freitas
Secretaria Judiciária

Domingo (6)

Juíza Federal 
Paula Emília de Souza Brasil

SJCE – Turma Recursal 

Benigna Perpétua de Holanda Palmeira
Gab. Des. Federal Lázaro Guimarães
Mariana Albuquerque Silveira
Gab. Des. Federal Fernando Braga
João Rodolfo dos Santos Neto
Gab. Des. Federal Cid Marconi Gurgel
Alex Rocha de Albuquerque
interadapt - Informática

Substituição

diretor da Escola de Magis-
tratura Federal da 5ª Região 

(Esmafe), desembargador fede-
ral Manoel Erhardt, abriu, ontem 
(3/12), à tarde, na Sala das Turmas 
Sul do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5, os trabalhos do 
“Seminário Novo CPC - Aspectos 
Práticos”, destinado a servidores 
do Tribunal. “Este seminário é um 
dos reflexos da importância que 
a Esmafe e toda a Corte atribuem 
aos seus servidores, pois sem eles 
não é possível realizar a Justiça. 
Para nós é uma feliz coincidência o 
fato dos palestrantes serem juízes 
federais e servidores da nossa pró-
pria jurisdição, não só por serem 
mestres reconhecidos de Processo 
Civil, como pelo conhecimento 

específico do tema a 
ser exposto e a ex-
periência adquirida”, 
ressaltou Erhardt. Em 
seguida, o juiz fede-
ral Frederico Koehler 
(JFPE) explanou sobre 
os temas “Sistema de 
Precedentes”, Incidente de Resolu-
ção de Demandas Repetitivas (IDR) 
e Incidente de Assunção de Com-
petência (IAC). No segundo bloco, 
o professor e assessor do gabinete 
do desembargador federal Paulo 
Roberto de Oliveira, Marcos Net-
to, falou sobre várias inovações 
do Novo Código de Processo Civil 
(CPC), a exemplo do instituto que 
substitui os Embargos Infringentes, 
dando ênfase aos temas Apelação 

e Agravo no CPC. 
Decisões judiciais - O seminá-
rio prossegue no dia 10/12, com 
participações do juiz federal Fran-
cisco Barros e Silva (JFPE) e do 
assessor do gabinete do desem-
bargador federal Paulo Roberto 
de Oliveira,José Expedito Braga. 
Os temas a serem abordados são 
“Execução e cumprimento de deci-
sões judiciais” e “Fundamentação 
das decisões judiciais”.

A Comissão do XIII Concurso 
Público para provimento de Car-
gos de Juiz Federal Substituto 
da 5ª Região lançou, na última 
terça-feira (1º/12), retificação 
de subitens do Edital nº 22, de 
11/11/2015. As informações 
foram divulgadas no Diário Ele-
trônico da Justiça Federal da 5ª 
Região, na quarta-feira (2). Os 
subitens alterados foram relati-
vos à data da sessão pública dos 
recursos interpostos contra o 
resultado provisório e a data para 
divulgação da nota final. A data 
da sessão pública foi alterada do 
dia 2 de dezembro, às 9h, para o 
dia 17/12, às 14h. Já com relação 
à data de divulgação do resultado 
final da prova escrita P2, a con-
vocação para as sessões públicas 
de divulgação do resultado pro-
visório na prova escrita P3, distri-
buição dos recursos interpostos 
contra o resultado provisório na 
prova escrita P3 e julgamento dos 
recursos contra o resultado pro-
visório na prova escrita P3, será 
definida posteriormente.

Os estagiários do Ensino Médio, 
lotados no TRF5, assistiram, on-
tem (3), no auditório da Esmafe, 
à última palestra deste ano do 
Programa de Acompanhamento 
Socioeducativo. O servidor do ga-

binete do desembargador federal 
Alexandre Luna, Bruno Mariano de 
Almeida, abordou o tema “A Arte 
de Ser Mais Gente – Aperfeiçoando 
nosso caráter”, com ênfase sobre 
como identificar formas para defi-

A Subsecretaria de Pessoal (SP) 
solicita às Unidades deste Tribunal 
que enviem, até o dia 11/12, as 
indicações de substituição refe-
rentes ao mês de janeiro/2016. De 
acordo com a SP, como o número 
de substituições no primeiro mês 
do ano é muito alto, e haverá ain-
da o período do recesso forense, o 
envio das indicações no prazo visa 
a garantir que os substitutos pos-
sam receber os valores da substi-
tuição na folha do mês de janeiro. 
Mais informações pelo ramal 9232.

nir metas para alcançar sucesso na 
vida pessoal e profissional. Orga-
nizado pela Seção de Acompanha-
mento de Estágio de Nível Médio, 
o evento também serviu para pro-
mover a integração entre os jovens.


