
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social
Redação: Débora Lôbo, João Bosco Coelho, Lorena Mascarenhas, Bruno 
Brito, Jennifer Albuquerque, Ellen Tavares e Mayara Amancio
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528

Edição nº 3311
www.trf5.jus.br

comunicacaosocial@trf5.jus.br
Fotos: Juliana Galvão,

Roberta Mariz e Jennifer Thalis

4
     



Pleno aprova programa de assistência à servidora lactante

Jornada

de Abril

QUINTA

+ Leia mais: www.trf5.jus.br

Aniversariantes

s desembargadores federais do 
Tribunal Regional Federal da 

5ª Região – TRF5 Vladimir Carvalho, 
Rubens Canuto e Carlos Rebêlo fo-
ram oficialmente empossados, on-
tem (3/04), como presidente, vice-
-presidente e corregedor-regional 
da Corte, respectivamente. A soleni-
dade de posse da nova Mesa Dire-
tora para o biênio 2019-2021 acon-
teceu no Salão do Pleno do TRF5, 
que ficou lotado com a presença 
de personalidades jurídicas e polí-
ticas, além de familiares e amigos 
dos empossados. Coube ao desem-
bargador federal Paulo Roberto de 
Oliveira Lima saudar a nova Mesa 
Diretora em nome da Corte. “Vladi-
mir é um juiz operoso e produtivo. 
Exímio conhecedor dos processos 

TRF5 tem nova Mesa Diretora para 
o biênio 2019-2021

O Pleno do TRF5 aprovou, por 
unanimidade, o programa de 
assistência à servidora lactante. A 
Resolução nº 03, de 3 de abril de 
2019, foi submetida à apreciação 
do Colegiado na última sessão 
presidida pelo desembargador 

04/04 
Ezequiel Vicente Ferreria
Subsecretaria de Precatórios
Tereza Vicente Ferreira Braga 
SERVIS
Edjane do Nascimento Moura 
SOSERVI

05/04 
Juíza Federal Wanessa

Figueiredo dos Santos Lima
SJPB

Thomas Soares Ferreira da Silva
LANLINK
Alexandre Lima Farias 
Secretaria Administrativa
Iran Evangelista 
Gab. Des. Federal Vladimir Souza Carvalho

que julga. O novo 
vice-presidente, Ru-
bens Canuto, é um 
dos homens mais 
inteligentes que já 
conheci. O novo 
corregedor, Car-
los Rêbelo, teve a 
indicação saudada 
por todos os magistrados, tamanha 
é a sua identificação com a classe”, 
assegurou Oliveira Lima.
Continuidade – Em seu discurso, 
o novo presidente declarou que 
pretende dar continuidade às ges-
tões anteriores. “Que tudo prossiga 
nos caminhos percorridos pelos 
eminentes colegas que me antece-
deram na Presidência desta Casa, 
cujos passos, religiosamente, pro-

curarei seguir, no comando deste 
Tribunal, na esperança de estar 
pronto, nos momentos de calmaria, 
a conduzir a nau por mares tran-
quilos, e de me encontrar prepara-
do, nos instantes de turbulência, a 
encarar o céu cinzento e, de cabeça 
erguida, ‘levantar o braço forte e o 
raio matar na mão!’, no feliz poe-
ma de Tobias Barreto de Menezes”, 
declarou.

federal Manoel Erhardt, na tarde 
de ontem (3) e institui a jornada de 
trabalho de 6 horas para as servi-
doras lactantes até o último dia do 
mês em que a criança completar 24 
meses de vida. A redução de jor-
nada prevista na Resolução poderá 

ser solicitada pelas servidoras 
lactantes efetivas e ocupantes de 
função comissionada e de cargo 
em comissão à Subsecretaria de 
Pessoal ou ao Núcleo de Gestão 
de Pessoas da Seção Judiciária 
respectiva. 

06/04 

Desembargador Federal
Vladimir Souza Carvalho

Presidente do TRF5

Maria Dilza de Vasconcelos Souza 
Subsecretaria de Administração Predial
Luísa Castelo Branco Nejaim
Gab. Des. Federal Rogério Fialho

07/04 

Juiz Federal Manuel Maia de 
Vasconcelos Neto

SJPB

André Luiz Marques Figueiredo
ESMAFE 5ª Região
Lenilda Emiliano Verçosa Machado 
Gab. Des. Federal Lázaro Guimarães
Nílvio José Silva Ferreira 
Divisão de Material e Patrimônio
Ana Cláudia Machado Fortes 
Gab. Des. Federal Carlos Rebêlo Júnior
Parcelo de Souza Melo 
Gab. Des. Federal Alexandre Luna Freire
Paulo José da Silva
SERVIS
Fábio Gomes da Silva
SOSERVI

Homenagem – Um jantar de despedida do desembargador federal Manoel 
Erhardt reuniu magistrados e vários diretores das unidades administrativas 
do Tribunal, na última terça-feira (2). Após dois anos na Presidência da Cor-
te (2017/2019), Erhardt encerrou o mandato para dar lugar ao desembarga-
dor federal Vladimir Carvalho, que assume o TRF5 para o biênio 2019/2021.

O TRF5 sedia, nesta quinta (4) e 
sexta-feira (5), a X Jornada Interna-
cional de Direito e Justiça, promo-
vida pela Esmafe, em parceria com 
as Universidades Federais de Ser-
gipe e de Buenos Aires. Serão mais 
de 10 palestras, com expositores 
do Brasil e da Argentina.


