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O

Presidência do TRF5 edita Portaria sobre recesso forense

de Novembro

QUINTA

Vladimir Carvalho lança novo livro no TRF5
desem-
bargador 

federal Vladimir 
Carvalho lançou, 
ontem (22), na 
Sala Capibari-
be do Tribunal 
Regional Fede-
ral da 5ª Região 
– TRF5, o  livro 
“Fogo de Mon-
turo e Outras 
Fumaças”, pela 
Editora Juruá. A 
obra contém 36 contos, escritos 
nos últimos 10 anos, a partir de 
situações corriqueiras. O evento 
reuniu desembargadores e juízes 
federais, membros do Ministério 

Público Federal, 
operadores do 
Direito, servidores 
do TRF5 e do TRE-
-PE, onde Carvalho 

+ Leia mais: www.trf5.jus.br

Aula de Cidadania 
Capacitação

Aniversariantes
(23/11)
Lion Simon Gondim Tavares
Divisão de Material e Patrimônio
José Ricardo Pereira de Souza
Subsecretaria de Administração Predial
Carlos Kleber de Holanda Mendes
LANLINK
Heládio Pedro Vieira Júnior
VIRTUS

(24/11)

Juiz Federal 
Vinicius Costa Vidor

SJPB

Sandra Maria Nogueira Lima 
Gabinete Des. Fed. Lázaro Guimarães
Lindalva Carneiro de Andrade
Divisão da 2ª Turma
Jaqueline Ferreira Gomes de Holanda
ESMAFE 5ª Região
Simone Marques Souto Maior
Seção de Taquigrafia

José Anastácio de Figueiredo
Divisão de Assuntos Correicionais
Ana Luísa Santos Nogueira
Gabinete Des. Fed. Fernando Braga
Maria Lúcia Cavalcanti de Mello e Silva
Gabinete Des. Fed. Lázaro Guimarães
Eliezer Ramos Rodrigues
THYSSENKRUPP
Eriberto Félix de Menezes
SERVIS

(25/11)
Geraldo Xavier de Azevedo Sobrinho
Divisão da 3ª Turma
Marco Aurélio Coelho Nunes Ferraz
Subsec. de Tecnologia da Informação
Maria Beatriz Braga Mota Andrade
Seção de Taquigrafia
José Rodrigo Rodrigues V. dos Santos
Gabinete do Des. Fed. Paulo Cordeiro
Magda Figueiredo Thé
Gabinete do Des. Fed. Cid Marconi

(26/11)

Ministro Geraldo Og Marques 
Fernandes

STJ

A Presidência do TRF5 editou a 
Portaria Nº 538/2017, que visa a 
disciplinar as atividades do Tribu-
nal no período do Recesso Foren-
se, compreendido entre os dias 
20/12/2017 e 6/01/2018. Durante o 
Recesso, em regime de plantão, se-
rão decididos apenas os feitos que 
contenham pedido liminar, inclu-
sive em habeas corpus liberatório, 

pedido de liberdade provisória, sus-
tação de ordem de prisão e outras 
medidas que reclamem urgência, os 
quais deverão ser ajuizados, obri-
gatoriamente, por meio eletrônico, 
ainda que o processo em primeiro 
grau tramite em autos físicos. Nesse 
período, o horário de expediente da 
área administrativa, de segunda a 
sexta, será, preferencialmente, das 

12h às 17h, podendo ser ampliado 
ou ajustado por necessidade do 
serviço, a ser administrado pela 
chefia imediata de cada unidade e 
previamente informado à Diretoria 
Geral, para conhecimento e apro-
vação. Mais informações poderão 
ser acessadas na edição de ontem 
(22) do Diário Eletrônico da Justiça 
Federal da 5ª Região.

também atua como representante 
da Justiça Federal, entre outros 
convidados. A apresentação do 
autor foi feita pelo presidente 
deste Tribunal, desembargador 
federal Manoel Erhardt, que falou 
da trajetória do desembargador 
como escritor, tanto na área jurídi-
ca como na literária. Vladimir Car-

valho, por sua vez, falou dos 
livros de contos já lançados, 
ressaltando que este último 
traz, também, contos mais 
apimentados.  “A fumaça 
não vai encandear e o fogo 
não vai queimar ninguém”, 
brincou, numa referência ao 
título da obra.  

Teve início, ontem (22), na Sala das 
Turmas Sul do TRF5, o Programa 
de Capacitação de Gestores. A 
iniciativa tem por objetivo aperfei-
çoar os procedimentos de gestão 
de contratos e processos adminis-
trativos (PAs). O facilitador Célio 
Marques, assessor do gabinete do 
desembargador federal Paulo Ro-
berto de Oliveira Lima, discorreu 
sobre ética na res publica (coisa 
pública), tratamento normativo, 
noções sobre a necessidade para 
execuções das ações, e planeja-
mento e execução. O treinamento 
continuará amanhã (24), pela ma-
nhã.

O TRF5 recebe, hoje (23), mais um 
grupo de alunos de escola pública, 
como parte do Projeto Aula de Cida-
dania. Estudantes da Escola Presiden-
te Kennedy, do município de Cacho-
eirinha, no Agreste do Estado, farão 
uma visita ao Tribunal. Eles serão 
recepcionados no auditório do Pleno 
pelo presidente do TRF5, desem-
bargador federal Manoel Erhardt. O 
Projeto é realizado em parceria com 
a Assembleia Legislativa de Pernam-
buco e visa levar aos estudantes de 
escolas públicas mais conhecimento 
sobre as instituições do país.


