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III Olimpíada da 5ª Região homenageia o 
servidor Guilherme Mendes, da SJRN

Curso PJe 

Curso de Gestão de Competências 
Gerencias 

Lázaro Guimarães participa de sessões 
do CNMP 

TRF5é o você
Equilíbrio e versatilidade

Sempre carismático e educado, 
ele possui diversas personalida-
des, além da de administrador-
-mor do Tribunal. Marcos Aurélio 
Nascimento Netto, 44 anos e 
atualmente diretor-geral do TRF5, 
órgão no qual trabalha há 23 
anos, é, originalmente, assessor 
do gabinete do desembargador 

federal Paulo Roberto de Oliveira 
Lima. Mas, quem suspeitaria que, 
por trás dos ternos e gravatas im-
pecáveis, o esposo de Beatriz Ca-
bral Netto e pai de 
Marcos Julio Ca-
bral Netto, um dia 
cogitou a possibili-
dade de fazer ves-
tibular para Músi-
ca, e não Direito, 
e que adora jogar 
vôlei de praia? 

Formado em Direito pela UFPE, 
mestre e especialista em Processo 
Civil e, apaixonado pela profis-
são, ensina Direto Processual Civil 

há 10 anos, 
inicialmente 
na UFPE e,  
atualmente, 
na UNICAP e 
na ESMAPE, 
além de ser 
membro do 
Instituto Bra-

Juiz Federal Sérgio José 
Wanderley de Mendonça
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altando pou-
co menos de 
um mês para 

a abertura da III 
Olimpíada da Justiça 
Federal da 5ª Região, 
a delegação do Rio 
Grande do Norte 
terá uma ausência: a 
do servidor Guilherme Vasconcelos 
Mendes. Falecido no último dia 16 
de julho, o servidor atuava na 4ª 
Vara Federal da Seção Judiciária do 
Rio Grande do Norte (SJRN) e era 
atleta da equipe de futebol, atra-
vés da qual disputou várias com-

petições. De 
acordo com 
o diretor da 
Secretaria 
Administra-
tiva da SJRN, 
Magnus 
Henrique de 
Medeiros, a 

morte de Guilherme Mendes cau-
sou comoção entre servidores e 
magistrados. Para homenageá-lo, 
a Presidência do TRF5, através do 
Comitê Olímpico, decidiu batizar o 
torneio de futebol society e a Taça 
que caberá à delegação campeã 

com o nome Guilherme Vascon-
celos Mendes. “Ele destacava-se 
não apenas pela dedicação, zelo 
e competência com que desem-
penhava suas atividades laborais 
nessa Seção, mas também pelo seu 
empenho e qualidade como joga-
dor de futebol”, ressaltou Magnus. 
Entre as homenagens prestadas ao 
servidor, a Sala da Secretaria da 4ª 
Vara passou a ser chamada Secre-
taria Guilherme Vasconcelos Men-
des. Em tempo: a III Olimpíada da 
Justiça Federal da 5ª Região reunirá 
mais de 450 atletas, durante os dias 
9, 10 e 11 de novembro.

sileiro de Direito Processual. Nas 
horas vagas, gosta de tocar MPB 
ao piano, embora também toque 
violão, bem como frequentar, em 
cadeira cativa, os jogos do Sport 
Clube do Recife, seu time de co-
ração. Segundo filho dentre cinco, 
Marcos Netto gosta de estar en-
tre a família e amigos. Defeitos e 
manias? “Todos temos, uma delas 
é que sou perfeccionista. Nada 
exagerado, mas tenho afeição 
especial à simetria”.

O desembargador federal 
Lázaro Guimarães participou, 
ontem (23/10), em Brasília, 
da sessão ordinária do Con-
selho Nacional do Ministério 
Público (CNMP), que votou 
a proposta de alteração do 
regimento Interno do CNMP. 
Hoje o magistrado participa da 
sessão extraordinária, que terá 

14 processos com pedido de 
vista na pauta.

Estão abertas as inscrições para 
os cursos do Processo Judicial 
Eletrônico (PJe) no TRF5. Os cur-
sos serão destinados aos servido-
res dos gabinetes e das Turmas. 

Interessados devem se inscrever 
na Intranet, no link próximo a 
eventos. O início dos cursos é no 
dia 19/11 e segue até o dia 13/12, 
das 14h às 18h.

De hoje até o dia 25/11, aconte-
cerá a 3ª turma do Curso de De-
senvolvimento de Competências 
Gerenciais, destinado aos gestores 
da Seção Judiciária de Sergipe, 
utilizando a plataforma de Ensino 

a Distância (EAD) do TRF5.  Tanto a 
capacitação, quanto a plataforma 
estão Curso está sob a coordena-
ção do Núcleo de Desenvolvimen-
to de Recursos Humanos (NDRH) 
do TRF5.
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