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SEGUNDA

E
Aniversariantes

Manoel Erhardt foi agraciado com a Medalha Acadêmico 
Jurista Pinto Ferreira

Emoção marca posse de Rubens Canuto como 
desembargador federal do TRF da 5ª Região

Edilson Nobre

Novo CPC

Sábado (12)

Juíza Federal 
Polyana Falcão Brito 
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Cleomadson de Oliveira Botelho
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Aluízio Geraldo de Lima
SERVIS – Vigilância

Domingo (13)
José Manoel Ferreira
NATIFLORA – Jardinagem

Segunda (14)
Isolda Breuel Gonçalves
Subsecretaria de Recursos
Rosane de Albuquerque Lima
Subsecretaria de Controle Interno
Túlio Paulo Lages da Silva
Subsecretaria de Tecnologia da Informação
Ivanilda Benigno da Silva
FORTE SERV. TEC - Setor Médico

Aprendizes

m solenidade bas-
tante prestigiada por 

magistrados, autoridades 
militares e políticas, ami-
gos e familiares, tomou 
posse, sexta-feira (11), 
no Pleno do Tribunal 
Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5, o mais 
novo membro da Corte, 
o desembargador federal 
Rubens de Mendonça 
Canuto Neto. Compuse-
ram a mesa o presidente do Tribu-
nal, desembargador federal Rogério 
Fialho; o presidente do Senado 
Federal, Renan Calheiros; o presi-
dente do Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ), ministro Francisco Falcão; 

o ministro Humberto Martins (STJ);  
o governador de Alagoas, Renan 
Calheiros Filho; o presidente do 
Tribunal de Justiça de Alagoas, de-
sembargador Washington Freitas; e 
o procurador-chefe da Procuradoria 

Regional da República da 
5ª Região, Antônio Edílio 
Magalhães Teixeira. Ao de-
sembargador federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima 
coube saudar o empossa-
do em nome da Corte. “Ru-
bens Canuto é um homem 
sério, honrado, trabalhador. 
Asseguro que ganhamos 
um juiz de escol, virtuoso, 
à altura de nossas necessi-
dades, probo, operante e 

nascido para julgar, e, em especial 
julgar em colegiado”, destacou. 
Agradecimentos – Bastante emo-
cionado e com a voz embargada, 
Canuto destacou em seu discurso a 
admiração ao avô e o desempenho 

O diretor da Escola de Magistra-
tura Federal da 5ª Região (Es-
mafe), desembargador federal 
Manoel Erhardt, foi agraciado, 
na última quinta-feira (10), com 
a Medalha da Ordem do Mérito 

Acadêmico Jurista Pinto Ferreira, 
concedida pelo Instituto Brasilei-
ro de Ciências Jurídicas e Sociais 
(IBCJUS). Nesta primeira edição da 
comenda foram homenageadas 
sete personalidades pernambuca-

nas, entre os quais, o desembargador 
do Tribunal de Justiça de Pernambuco, 
Mauro Alencar, e o presidente OAB-PE, 
Pedro Henrique Reynaldo Alves. A so-
lenidade de entrega da Medalha ocor-
reu no restaurante Spettus, no Derby,

do TRF5 e seu compromisso como 
mais novo membro da Corte: “este 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região, em todas as avaliações de 
desempenho a que tem sido sub-
metido, é considerado, ano após 
ano, um dos melhores tribunais do 
país. O cumprimento das metas 
estabelecidas pelo Conselho Nacio-
nal de Justiça somente é possível 
devido à admirável dedicação de 
nossos magistrados e servidores, 
de ontem e hoje. E é em respeito 
aos que elevaram este Tribunal a 
tal patamar de destaque nacional 
que quem aqui aporta tem o dever 
moral de contribuir para a manu-
tenção desse status”. 

A festa de confraternização Na-
talina dos estagiários de Nível 
Médio do TRF5 será realizada 
amanhã (15), a partir das 19h, 
no estacionamento da Esmafe. 
A festa é realizada com recursos 
próprios dos estagiários. Entre as 
atrações, DJ Nando, prêmios e 
brincadeiras, além de um jantar.

O Seminário “Aspectos Práticos do 
Novo CPC” foi encerrado, na última 
quinta (10/12), no Pleno do TRF5, 
com as exposições do juiz federal 
e professor Francisco Barros e Silva 
Neto e do assessor do gabinete do 
desembargador federal Paulo Ro-
berto de Oliveira Lima, José Expedi-
to Braga. Na primeira parte, foram 
abordadas as inovações nos temas 
relativos ao Cumprimento de Sen-
tença e Fraude à Execução. A pa-
lestra seguinte teve como foco os 
temas Fundamentação Suficiente e 
Fundamentação Exauriente; Funda-
mentação e Sistema de Preceden-
tes; e Fundamentação e Linguagem.


