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VIP – SegurançaRecursos suspende atendimento

ao público até 11 de dezembro

NOVOS
MESTRES

Desta segunda-feira
até o dia 11 de
dezembro, estará sus-
penso o atendimento
ao público na Subse-
cretaria de Recursos
Extraordinários, Espe-
ciais e Ordinários do
TRF5, em virtude das
obras de reforma e

ampliação das instalações físicas. Nesse
período, também ficam suspensos os
prazos processuais em tramitação e a re-
alização de intimações pessoais, ressal-

vadas as situações urgentes, como as
que impliquem em perecimento de direi-
to ou dano irreparável. A iniciativa leva
em conta a necessidade de recolocação
física e relocalização dos processos no
sistema, considerando a existência de
um acervo aproximado de vinte mil pro-
cessos na Subsecretaria de Recursos
desta Corte. As determinações estão
contidas no Ato nº 498 (26/11/09), assi-
nado pelos desembargadores federais
Luiz Alberto Gurgel de Faria e Marcelo
Navarro, respectivamente presidente e
vice-presidente do TRF5.

O escritor e desembargador federal
Vladimir Souza Carvalho é o mais novo
imortal da Academia Sergipana de Letras,
que tem como patrono o acadêmico
Antônio Dias de Barros. Na última quinta-
feira, o magistrado assumiu a cadeira de
nº 25, que durante cinco décadas foi
ocupada pelo escritor Manoel Cabral
Machado. Presidida pelo acadêmico José
Anderson do Nascimento, a sessão
solene de posse teve saudação inicial de
Luiz Antônio Barreto e foi prestigiada
pelos desembargadores federais Luiz
Alberto Gurgel de Faria (presidente do
TRF5) e Paulo Gadelha, além de
magistrados e servidores da Justiça
Federal em Sergipe. O itabaianense
Vladimir Carvalho é autor de livros de
poesia, contos e folclore, além de
literatura jurídica. O novo acadêmico tem
14 livros publicados e o mais recente,
“Manual de Competência da Justiça
Federal”, tem lançamento previsto para o
próximo ano.

Vladimir Carvalho
é imortal da ASL

Representando o
presidente do TRF5,
a desembargadora
federal Margarida
Cantarelli participou
da homenagem ao
Tricentenário da
Emancipação do
Recife, na última sexta-feira, às
17h, na Sala das Turmas do
TRF5. O embaixador Isnard
Penha Brasil e o professor George
Cabral de Souza foram os palestrantes

da solenidade, promovida
pelo Instituto Arqueológico,
Histórico e Geográfico
Pernambucano. O evento
ainda contou com

apresentação do
Coral Novo Milênio,
sob direção de
Leny Amorim, e o
lançamento da
reedição do livro

“Recife do Corpo Santo”, de Vanildo
Bezerra Cavalcanti, no foyer do Pleno.

Tricentenário da Emancipação do Recife

O tema Controle
Judicial de Políticas
Públicas foi tratado
pelo servidor Iaponã Fernandes
Cortez, que defendeu dissertação do
Mestrado em Gestão Pública, no dia 15
de julho, na Universidade Federal de
Pernambuco.  Com o título “Os Limites
de Atuação do Poder Judiciário no
Controle de Políticas Públicas,
segundo a Jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal (STF)”, Iaponã focou a
dissertação nos limites do Judiciário
em relação às competências de cada
um dos poderes constituídos da
República (Executivo, Legislativo e
Judiciário).

Iaponã Cortez

A Asserjufe está funcionando em
nova sala, no 3º andar do edifício-

sede do TRF5 (ao lado da
Informática). Informações: 9581.

Nova sala da Asserjufe
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Academia

Isnard Brasil, George Cabral e
Reynaldo Carneiro Leão

Margarida Cantarelli
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