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TRF5 faz doação de materiais 
substituídos em reformas

de Março

TERÇA

Juiz tem artigo
publicado em italiano

RPVs autuadas em fevereiro

Novo CPC: primeira sustentação oral por 
videoconferência da 5ª Região ocorre hoje

Aniversariantes

Desembargador Federal 
Cid Marconi Gurgel de Souza

TRF da 5ª Região

Filipe Batalha Cavalcanti Villaça
Divisão de Material e Patrimônio

Gilvaneide Ruth dos Santos
Gab. Des. Federal Edilson Nobre Júnior

William Bezerra Lima
MPS Informática

primeira sustentação 
oral por videoconfe-

rência na Justiça Federal 
na 5ª Região, após a en-
trada em vigor do Novo 
Código de Processo Civil 
(último dia 18 de março), 
será realizada hoje, du-
rante a sessão da Quarta 
Turma do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região - 
TRF5. O advogado inscrito 
vai fazer a sustentação oral da 
Subseção Judiciária de Mossoró-
-RN, que será transmitida para o 
TRF5. Os advogados e procura-
dores, regularmente constituídos 
nos processos em julgamento, que 

desejarem fazer sustentação oral 
devem se inscrever até as 12 horas 
do dia útil anterior ao dia da ses-
são. Na data do julgamento, deve-
rão comparecer à Seção ou Sub-
seção Judiciária da cidade onde 

se encontram, antes 
do horário marcado 
para início da sessão 
de julgamento no 
TRF5. 
Inscrição – Advoga-
dos e procuradores 
interessados em 
realizar sustentação 
oral por videocon-
ferência nas sessões 
de julgamento do 

TRF5 devem fazer a inscrição no 
site do Tribunal, por meio do  link 
“Sustentação Oral” (www.trf5.jus.
br/sustentacao-oral), localizado na 
coluna “Serviços Públicos”, situada 
ao lado direito da tela.

O TRF da 5ª Região doou mais de 14 toneladas de materiais de 
construção reaproveitáveis para a Defensoria Pública do Estado 
de Pernambuco, advindos de reformas em alguns espaços da área 
de ampliação do Tribunal. São três toneladas de metal, 11 tone-
ladas de placas de madeira MDF. A iniciativa faz parte do progra-
ma de sustentabilidade do Tribunal, que busca o equilíbrio entre 
desenvolvimento e conservação do meio ambiente.

O Conselho da Justiça Federal 
(CJF) liberou aos tribunais regio-
nais federais os limites financeiros 
de R$ 653.175.445,89, relativos 
às Requisições de Pequeno Valor 
(RPVs) autuadas em fevereiro de 
2016. Do valor liberado pelo CJF, 

Festa surpresa - A diretora-geral do TRF5, Margarida Cantarelli, ganhou 
uma festa surpresa, ontem, dos colegas do Tribunal, em comemoração ao 
seu aniversário. E ela, por sua vez, também decidiu surpreender: transfor-
mou os presentes ofertados em uma doação para dois funcionários ter-
ceirizados que se desligaram recentemente desta Corte, respectivamente, 
Isabela Oliveira e Valdomiro Antônio. “Estou muito feliz com o carinho. 
Essa recepção tem um significado muito especial para mim, que tenho 
muito apreço pelos colegas, e sei, sem vaidade, que há reciprocidade. Fico 
feliz também em poder colaborar com a pequena ajuda para os ex-funcio-
nários terceirizados”, ressaltou Cantarelli.

R$ 95 milhões são destinados à 
5ª Região, sendo R$ 72 milhões 
correspondentes a matérias previ-
denciárias e assistenciais. O depó-
sito será realizado até o dia 31 de 
março e o saque estará liberado a 
partir do dia 8 de abril.

O artigo “Il paradosso della de-
cisione giudiziaria” (O paradoxo 
da decisão judicial) do juiz federal 
Carlos Wagner Dias Ferreira (Turma 
Recursal da JFRN) foi publicado no 
livro “Luhmann e gli osservatori” 
(Luhmann e os observadores), da 
editora italiana Pensa MultiMedia. 
O livro contempla uma coletânea 
de artigos de professores brasilei-
ros e italianos, em homenagem ao 
sociólogo alemão Niklas Luhmann. 
(Com informações da Ascom/JFRN)


