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Última sessão do 
Pleno será amanhã

de Dezembro13
TERÇA

O

Aniversariantes

Ministro Og Fernandes palestra em Curso 
de Formação Inicial de Magistrados

Recesso forense começa no próximo dia 20

Juíza Federal Danielle Sou-
za de Andrade e Silva

SJPE – Recife

Juíza Federal Kylce Anne 
Pereira Collier de Mendonça

SJPE – Turma Recursal

José Manoel Ferreira
Natiflora – Jardinagem

Já marcou 
na agenda?

s 16 novos juízes 
federais substitu-

tos, que tomaram pos-
se no último dia 7/12, 
iniciaram, ontem, na 
Escola de Magistratura 
Federal da 5ª Região 
(Esmafe), o Módulo 
Nacional do Curso de 
Formação Inicial de 
Magistrados, também destina-
do aos novos juízes do Tribu-
nal de Justiça de Pernambuco 
(TJPE). Os magistrados foram 
recepcionados pelo ministro 
do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), Og Fernandes; pelo dire-
tor da Esmafe, desembargador 
federal Manoel Erhardt; pelo 
presidente da Comissão de 
Desenvolvimento Científico e 
Pedagógico da Escola Nacional 
de Formação e Aperfeiçoa-
mento de Magistrados (En-
fam), desembargador federal 
emérito do Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Sul, Eládio 

Lecey; e pelo juiz supervisor da 
Escola Judicial do TJPE, Saulo 
Fabianne. Em sua fala, Erhardt 
enfatizou as consequências de 
uma decisão. “Uma decisão 
pode provocar uma alteração 
profunda na vida de muitas 
pessoas. É importante que co-

nheçam os sistemas peni-
tenciários, bem como as 
repercussões econômicas 
de suas decisões”.  
Consciência - O ministro 
Og Fernandes, membro 
do Conselho Superior da 
Enfam, veio ao Recife dar 
as boas-vindas aos novos 
magistrados e ressaltou 

o cuidado com os julgados. 
“Cada vida que está em nos-
sas mãos, mesmo que tenha-
mos um ou 18 mil processos, 
é importante. O nosso chefe é 
a nossa consciência”, garantiu. 
Esse módulo termina na pró-
xima sexta, dia 16/12.

O TRF5 inicia, no próximo 
dia 20/12, o recesso forense, 
que se estenderá até o dia 
6/01/2017. De acordo com 
a Portaria nº 00478/2016, de 
7/12/2016, assinada pelo pre-

sidente do TRF5, desembar-
gador federal Rogério Moreira 
Fialho, nesse período, o Tribu-
nal funcionará em regime de 
plantão, das 13h às 18h. Duran-
te o recesso, serão conhecidos 

apenas os feitos que deman-
dem medidas liminares ou que 
pretendam evitar perecimento 
de direito e/ou dano irreparável 
ou de difícil reparação, os quais 
deverão ser ajuizados, obriga-

toriamente, por meio eletrôni-
co, ainda que o processo em 1º 
grau tramite em autos físicos. A 
Portaria está disponível no Diá-
rio Eletrônico da Justiça Federal 
da 5ª Região do dia 7/12.

SEI! - Os servidores 
do TRF5 estão parti-
cipando, na Esmafe, 
do treinamento pre-
sencial do Sistema 
SEI!, que irá substituir 
o Fluxus.

O colegiado do Pleno do Tri-
bunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 realiza a última 
reunião de 2016 nesta quarta 
(14/12), às 14h, quando será 
feita a eleição da Mesa Dire-
tora que comandará o TRF5 
durante o biênio 2017/2019.

As atrações 
confirma-
das para 
a Confra-
ternização 
do TRF5, 
que se re-
alizará na 
Esplanada 
do Tribunal, 
quarta-fei-

ra (14), a partir das 19h, são o 
DJ Nando, o grupo “Os Infrin-
gentes” e o sanfoneiro Jorge 
Neto, do Grupo Musical da 
UNICAP. Devido a contratem-
pos em sua agenda, o san-
foneiro Cezzinha não poderá 
comparecer à festa.


