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Dias da Árvore e Mundial Sem Carro: TRF5 promove eventos 
para comemorar as datas 

de Setembro

QUINTA Tribunal faz nova doação de equipamentos

TRF5 promove capacitação para atualizar servidores 
sobre o Novo CPC Aniversariantes

Quinta-feira (15/09)
Romero Portela Mota
Subsecretaria de Orçamento e Finanças
Roberto Cipriano da Silva
SERVIS

Sexta-feira (16/09)
Tássia Maria Ferreira Sarinho
Gab. Des. Federal Cid Marconi Gurgel

Sábado (17/09)
Cristina Maria Pinheiro de Melo Verçosa
Diretoria Geral
Marina Maria Bezerra Lima
Secretaria Judiciária
Drielly Rosanne de Albuquerque Silva
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Domingo (18/09)
Maria Clara da Costa Pinto Moreira
Núcleo de Cerimonial e Relações Públicas
Swellington de Andrade Gregório
Subsecretaria de Apoio Especial
Vera Lúcia Braga Valença de Lima
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Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH) do 

Tribunal Regional Federal da 5ª Re-
gião – TRF5 está promovendo mais 
uma capacitação sobre o Novo Có-
digo de Processo Civil (CPC), voltada 
para os servidores que trabalham 
em gabinetes.  O curso “A Opera-
bilidade do Novo CPC e o TRF5: 
análises iniciais” teve início na última 
segunda, com duas turmas, totali-
zando 80 servidores. As aulas acon-
tecem durante três dias por semana, 
com carga horária de 30 horas. Sob 

a coordenação peda-
gógica do professor de 
Direito Processual Civil 
e assessor especial do 
gabinete do desem-
bargador federal Paulo 
Roberto de Oliveira 
Lima, Expedito Lima, a 
capacitação está sendo oferecida na 
Escola de Magistratura Federal da 5ª 
Região (Esmafe). Entre os instruto-
res, além de Expedito e do professor 
de Direito processual Civil e assessor 
jurídico do gabinete do desem-

bargador federal Paulo Roberto de 
Oliveira Lima, Marcos Netto, pro-
fessores da empresa Borba e Hatori 
Consultoria Ltda. 
Conteúdo – O programa do curso 
abrange 10 tópicos, entre os quais, 

Um dia dedicado à consciência am-
biental. Na próxima quinta-feira (22), 
o Tribunal Regional Federal da 5ª Re-
gião – TRF5, por meio da Seção Socio-
ambiental, promoverá alguns eventos 
para comemorar, conjuntamente, o 
Dia Mundial da Árvore (21/09) e o 
Dia Mundial Sem Carro (22/09). “Es-
ses dias são muito mais do que um 
ato simbólico de plantar uma árvore, 
transitar sem o carro. Devem ser enca-

exposição e venda de orquídeas, lança-
mento do portal do “TRF5 Sustentável” 
e entrega de canecas, visando à redução 
do uso do copo descartável no âmbito 
do TRF5. Às 16h, o professor do Depar-
tamento de Geologia da UFPE, Haydon 
P. Mort, fará uma palestra sobre como 
nossos cérebros são mal equipados para 
lidar com algumas das questões mais 
urgentes da atualidade, como desigual-
dade, poluição e aquecimento global.

IRDR, assunção de competência, 
aspectos gerais dos recursos, apela-
ção, embargos de declaração e in-
fringentes. A capacitação será con-
cluída no dia 27 de setembro. De 
acordo com Expedito Lima, o curso 
é oportuno porque  o Novo CPC é 
a lei do dia-a-dia. “Se eu lido com 
demandas de direito tributário, as 
formalizo por meio de um processo 
civil; se são demandas do direito 
administrativo, as formalizo por 
meio de um processo civil; se é uma 
ação de improbidade, novamente, 
processo civil. Previdenciário? Idem. 
É o nosso software operacional”, 
concluiu Lima.

rados como momentos de mudança 
de postura e conscientização de que 
nossos atos afetam as gerações futu-
ras”, destacou a supervisora da área, 
Ana Carolina Portella. Assim, servidores 
que optarem por vir trabalhar de bi-
cleta, ônibus ou pela carona solidária 
serão recebidos com um lanche mati-
nal. Também serão distribuídas semen-
tes em forma de sachê, ofertadas pela 
ONG Moradia e Cidadania, e haverá 

O TRF5 doou, ontem, outros equipa-
mentos de informática e mobiliário 
para o Quartel do Comando Geral da 
Polícia Militar de Pernambuco. Foram 
28 terminais de processamento e 10 
birôs. Os equipamentos já não esta-
vam mais em uso pelo Tribunal, pois 
foram substituídos por notebooks ao 
longo dos anos.


