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AniversariantesQUINTA

O
Paulo Gadelha se despede do TRF5

Estudantes de Direito visitam TRF5

Moodle para 
Tutores e Autores

Seminário “Prática do Processo Penal 
da Justiça Federal

Desembargador convocado

Teresa Neuman Lima Uchoa
Gab. Des. Federal Manoel Erhardt
Andréa Cristina de Sousa
Gab. Des. Fed. Luiz Alberto G. de Faria
Gabriel Freire de Almeida Silva
Gab. Des. Fed. Francisco Cavalcanti
Marinilza da Silva Bezerra
SOSERVI

Dia do Agrônomo

O Pleno do TRF5 aprovou, ontem, 
por unanimidade, a convoca-
ção, por um período de 30 dias, 
dos juízes federais Ivan Lira de 
Carvalho (JFRN) e Sérgio Murilo 
Wanderley (JFPB). Os magistrados 
substituirão, respectivamente, os 

desembargadores federais Marga-
rida Cantarelli e Paulo Gadelha. Este 
último, por aposentadoria desta 
Corte. O Pleno deferiu o afasta-
mento da desembargadora, que 
está a serviço da Corregedoria-
-Geral do Conselho Nacional de 

Alunos do curso de 
Direito da Faculda-
de Estácio visitaram 
ontem o Tribunal 
Regional Federal 
da 5ª Região. Cerca 
de 30 alunos do 7º 
ao 10º períodos, 
acompanhados 
pelo professor de 
direito previden-
ciário e familiar, 
assistiram a um 
vídeo institucional, 
visitaram o Pleno e a Presidên-
cia, onde puderam conferir o 
Memorial do TRF5.Ao final, os 

estudantes conheceram o helipon-
to, que proporciona uma das mais 
belas vistas da cidade.

Termina amanhã o curso de 
Moodle para Tutores e Auto-
res, promovido pelo Núcleo de 
Desenvolvimento de Recursos 
Humanos do TRF5. O curso, que 
começou no mês passado, foi 
dirigido aos servidores que já ti-
nham realizado, no mês de maio, 
o curso de Docência Online. 

O TRF5 promoverá a partir da 
segunda-feira (17), o “Seminá-
rio de Atualização: A prática do 
Processo Penal da Justiça Fede-
ral”. Com a carga horária de 32 
horas, o curso será distribuído 
em 8 dias, com 4 horas diárias, 
sempre das 8h às 12h. Todas as 
palestras serão transmitidas por 
videoconferência para as Seccio-

Justiça (CNJ), compondo a asses-
soria do novo corregedor-geral 
do CNJ, ministro Francisco Falcão. 
O juiz federal Marco Bruno (JFRN) 
também se afastará para integrar 
a assessoria do corregedor-geral 
Francisco Falcão no CNJ.

Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região – 
TRF5 prestou, ontem, 

uma homenagem ao de-
sembargador federal Paulo 
Gadelha, por ocasião de sua 
aposentadoria. O magistra-
do recebeu a mais alta con-
decoração outorgada pelo 
TRF5, a Medalha da Ordem 
do Mérito Pontes de Miran-
da. A sessão solene foi rea-
lizada no Pleno do Tribunal, 
com a presença de familia-
res, amigos, autoridades e admira-
dores do desembargador federal. 
A medalha foi entregue pelo pre-
sidente do TRF5, desembargador 
federal Paulo Roberto de Oliveira 
Lima. 
Ética - Coube ao vice-presidente 

do Tribunal, desembargador fede-
ral Rogério Fialho, fazer a sauda-
ção em nome da Corte. “Durante 
esses 11 anos de magistratura, 
Paulo Gadelha honrou a toga 
envergada. Procurou humanizar a 
Justiça. A preocupação social foi 

uma constante em seus 
votos”, ressaltou Rogério 
Fialho. Emocionado, Paulo 
Gadelha agradeceu a ho-
menagem. “Indiscutivel-
mente, foi o período mais 
gratificante e afirmativo 
desses meus 69 anos e 
doze meses de vida. Aqui, 
de fato, no contato diário, 
eu convivi com os mais 
sólidos princípios de ética, 
dignidade, respeito aos 
valores humanos, confir-

mando a lição do jurista e senador 
italiano Norberto Bobbio, quando 
garantiu determinado: O funda-
mento de uma boa República, 
mais do que as boas leis, é a virtu-
de dos cidadãos”, destacou Paulo 
Gadelha. Leia mais: www.trf5.jus.br.

nais e Subseções e poderão ser 
emitidos certificados por pales-
tra. Os interessados deverão se 
inscrever por meio do link: http://
www.trf5.jus.br/eventosinternet/, 
onde estão também as datas das 
aulas e a programação do evento. 
Mais informações pelo telefone 
34259818 ou pelo e-mail: ndrh-
-treinamento@trf5.jus.br.


