
Jornal Mural Diário Produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Elias Roma Filho, Jonas Lucas, Suzan Vitorino e Tayza Lima 
Jornalista responsável: Isabelle Câmara 

Abril19
Edição nº 1681

www.trf5.jus.br
comunicacaosocial@trf5.jus.br

Fotos:  Juliana Galvão e Marcos Costa

Aniversariantes

TERÇA

TRF5 vocêé o 

Quarta-feira - 20/04/2011

Robson Mendes A. de Souza
LANLINK/Informática

Onildo Maciel Loureiro 
Subsecretaria de Apoio Especial 

Maria de Fátima Rodrigues da Silva
Subsecretaria de Precatórios

Angelina Gadelha Pordeus Cavalcante 
Subsecretaria de Apoio Especial

Quinta-feira - 21/04/2011

Juiz Federal Jorge André de 
Carvalho Mendonça
SJPE

Maria do Carmo Ferreira de Miranda 
Subsecretaria de Recursos

Sandra Régia C. Valença Bouwman
Secretaria Judiciária

Juliana Gouveia Galvão
Divisão de Comunicação Social

Sexta-feira - 22/04/2011

Cleibson Eduardo da S. Santos
Soservi/Limpeza

Regina Célia Lucas Couceiro
Gabinete da Presidência

Sábado - 23/04/2011

Renato Campelo de Barros
Politec/Informática

Domingo - 24/04/2011

Glércio José Brito de Paiva
Manutenção/ Elevador

Nadja Maria Jorge de Castro
Divisão da 4ª Turma

O desembargador federal Ma-
noel Erhardt, diretor da Escola 
da Magistratura Federal da 5ª 
Região (Esmafe5), foi ao Encon-
tro Nacional do Judiciário sobre 
Capacitação Judicial, realizado 
em Florianópolis (SC) no último 
dia 15, representando a presi-
dência do TRF5 e traz de lá um 
saldo positivo. Em entrevista 
exclusiva ao TRF Hoje, ele disse 
que o encontro enfatizou a importância não 
só da formação funcional, mas também do 
aperfeiçoamento dos magistrados. “As con-
clusões anunciadas no final do evento res-
saltaram as necessidades de capacitação de 

todos integrantes da magistratura, 
como forma de aprimoramento da 
prestação jurisdicional”. De acordo 
com o desembargador federal, na 
ocasião foram discutidas propos-
tas de ação para a implantação 
da Resolução nº 126 do CNJ, que 
instituiu o Plano Nacional de Capa-
citação Judicial de Magistrados e 
Servidores do Poder Judiciário, com 
a ideia de que a boa formação, 

inclusive ética, é fundamental para o apri-
moramento do Judiciário. A Resolução 126 
estabeleceu um conjunto de diretrizes norte-
adoras das ações a serem promovidas pelas 
escolas judiciais brasileiras.

Diretor da Esmafe5 destaca 
aperfeiçoamento da Magistratura

Dia do Exército Brasileiro

Em função da Semana Santa, a Di-
retoria-Geral do TRF5 informa que 
não haverá expediente nas Seções 
da Justiça Federal a partir da quarta-
-feira (20) até domingo de páscoa 
(24). A suspensão tem como base a 
Lei nº 5.010/66, que disciplina os atos 
da Instituição. O artigo 62 da Lei determi-
na feriado nos tribunais superiores. Dessa 
forma, os prazos que se iniciem ou se com-
pletem nesses dias, ficam prorrogados para 
a segunda-feira (dia 25). Nesse período de 
feriado santo, o plantão judiciário fica pre-
servado para os casos urgentes.

Expediente na 
Semana Santa

O diretor em exercício da 1ª Turma, Ales-
sandro de Sá Concerva, informa que a partir 
do dia 28 deste mês as sessões serão reali-
zadas às 9h, e não mais às 13h, como acon-
tecem atualmente.

Novo horário da 
Primeira Turma

A 2ª Turma do TRF5 não realizará sessão ordi-
nária hoje. A inclusão dos feitos para a pauta 
de julgamentos da data será realizada na pró-
xima semana, dia 26/04, a partir das 14h.  

Segunda Turma não 
realizará sessão hoje

O diretor do Núcleo de Processamento dos Feitos Pe-
nais, José Avelino de Souza Júnior, é mais um dos pa-
trimônios vivos do TRF5. Formado em Direito, Avelino 
está na Corte desde 1989 e tem como missão cuidar 
dos processos criminais originados do Pleno do TRF5. 
O que ele mais gosta de fazer nas horas vagas é jogar 
bola, não à toa torce pelo Santa Cruz, faz parte do gru-
po “Talibol Futebol Clube”, formado por servidores do 
Tribunal, e é conhecido por todos como “Avegol”. Tam-
bém é fã de rock progressivo e tem como preferências 
o grupo Pink Floyd e o cantor Manu Chao.

Artilheiro do Talibol


