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Aniversariantes

SEXTA

TRF5
é 

o 

você

O

Desembargador Federal
Luiz Alberto Gurgel  
de Faria

Márcia Cristiana Coutinho Tavares
Subsecretaria da Infraestrutura e 
Adm. Predial

Sábado, dia 9

Roberto Gondim Aroucha
Gab. Des. Fed. Edilson Nobre Júnior
Josefa Maria dos Santos
SOSERVI - Limpeza (sede)
Edilson de Araújo Pereira
SOSERVI - Copa

Domingo, dia 10

Simone Coelho Nunes Falcão
Divisão da 1ª Turma

Dia do Padeiro

Posse dos novos juízes federais 
titulares será dia 13

s novos juízes fe-
derais titulares da 
5ª Região serão 

empossados na próxima 
quarta-feira (13), às17h30, 
no gabinete do presidente 
do TRF5, desembargador 
federal Paulo Roberto de 
Oliveira Lima. Na ocasião, 
haverá a assinatura dos 
termos de posse e um dos juízes deverá 
prestar o compromisso regimental, que será 
acompanhado pelos demais empossados. 
Quatro juízes foram promovidos pelo crité-
rio de merecimento e três por antiguidade, 
em sessão plenária, realizada no último dia 
29. Com a promoção, os novos titulares 

estão com a seguinte 
lotação: a juíza federal 
Marília Ivo Neves assu-
me a 18ª Vara, em Serra 
Talhada (PE); Polyana 
Falcão Brito é a nova 
titular da 7ª Vara, em 
Estância (SE); José Eduar-
do de Melo Vilar fica na 
25ª Vara, em Iguatu (CE); 

Allan Endry Veras Ferreira ocupa a 20ª Vara, 
localizada em Salgueiro (PE); José Carlos 
Dantas Teixeira de Souza, a 12ª Vara, em 
Pau dos Ferros (RN); Bianor Arruda Bezerra 
Neto, a 8ª Vara, em Arapiraca (AL); e Ivana 
Mafra Marinho assume a 27ª Vara, sediada 
em Ouricuri (PE).

Portal do TRF5 
passará por  
manutenção
A Subsecretaria de 
Tecnologia da Infor-
mação (STI) informa 
que haverá uma para-
da programada para 
manutenção no Da-
tacenter do TRF5, das 
18h de hoje (8) até às 
18h do domingo (10), 
podendo retornar antes, caso o serviço seja 
concluído antecipadamente. Durante esse 
período, haverá a interrupção de acesso 
a todos os serviços disponíveis no site do 
TRF5, tanto para o público interno como 
externo. Datacenter é o local onde são con-
centrados equipamentos de processamento 
e armazenamento de dados.

Manoel Erhardt representa 
TRF5 em posse no TRF4
O desembargador federal Manoel Erhar-
dt vai representar o TRF5 na solenidade 
de posse do magistrado Rogério Favreto 
como desembargador federal do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região. A solenida-
de será realizada nesta segunda-feira (11), 
às 17hs, no Plenário do TRF4, em Porto 
Alegre (RS).

Pesquisa do CJF tem 
novo prazo
O Conselho da Justiça Federal (CJF) adiou 
para a próxima segunda-feira, dia 11, o 
prazo final para que os servidores preen-
cham a primeira pesquisa online do CJF, 
que visa aferir o nível de satisfação dos ser-
vidores dos tribunais regionais federais em 
relação aos produtos e serviços oferecidos 
pelo CJF.

20ª Vara Federal  
passará por inspeção anual
A 20ª Vara da Justiça Federal em Per-
nambuco, na Subseção de Salgueiro, 
passará por inspeção anual na semana 
que vem, de 11 a 15 de julho. Durante o 
período, ficam suspensos os prazos pro-
cessuais. Somente medidas para evitar 
perecimento de direito poderão ser ado-
tadas.

O cantor da sala de Áudio
O cearense César Leitão é servidor do TRF5 
desde 1989, sempre atuando como super-
visor de áudio e vídeo do Núcleo de Gestão 
Documental. Casado e pai de dois filhos, 
depois da família, a maior paixão de César 
é a música. Com oito discos na carreira, ele 
começou a se envolver com a vida de artista 
ainda adolescente, quando montou uma ban-
da com amigos. Seu primeiro trabalho lan-
çado foi o vinil “Mentes Congeladas” (1992), 
cujo reconhecimento é motivo de orgulho 
para o cantor e compositor. Atualmente, está 
trabalhando em seu próximo CD, “Vaga-lu-
mes”. “Ainda quero cair na estrada sem medo. 
Um dia, talvez quando me aposentar, viverei 
de música”.


