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Manoel Erhardt recebe doação de livros sobre o novo CPC

Licença-adotante 

de Junho

QUINTA

Segurança: agentes participam de 
treinamento prático de tiro

e a prática leva à perfei-
ção, o treinamento cons-

tante é habitual para o grupo 
de segurança operacional do 
Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5. Para man-
ter-se em dia com as habili-
dades necessárias no manejo 
efetivo de armas de fogo, 
agentes de segurança e trans-
porte do TRF5 tiveram, ontem 
(28), na Sala das Turmas Sul, 
exercício teórico-prático de tiro 
seco (modalidade de disparo sem 
munição). O instrutor e supervisor 
de inteligência do TRF5, Capitão 
Swellington Gregório, recapitulou 

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Manoel Erhardt, 
recebeu, na manhã de ontem 
(28), os três volumes da obra  
“Novo Código de Processo Civil 
Comentado”, doados pelo asses-
sor do desembargador federal 
Paulo Roberto de Oliveira Lima e 
professor da disciplina Processo 

Aniversariantes
(29/06) quinta-feira
Teresa Cristina Fonseca Mendes 
Subsecretaria de Pessoal
Eduardo de Souza Luna 
Gab. Des. Federal Leonardo Carvalho
Hugo Apolônio Silva Pinho 
LANLINK
Eliany Suellen Santos Silva 
INDRA

(30/06) sexta-feira

Juiz Federal Francisco 
Antônio de Barros e Silva Neto

SJPE

Juiz Federal Carlos Vinícius 
Calheiros Nobre

SJPE

Edna Gonçalves Barbosa 
Divisão da 4ª Turma
Roberto Costa Rodrigues 
Gab. Des. Federal Lázaro Guimarães

Civil da Universidade Católi-
ca de Pernambuco (Unicap), 
Marcos Netto, coautor da 
publicação. Lançada neste 
mês de junho, no Recife, pela 
Editora Lualri, a obra vai in-
tegrar o acervo da Biblioteca 
do Tribunal.

Inspeção

(01/07) sábado
Juiz Federal 

George Marmelstein Lima
SJCE

Edvaldo Almeida do Nascimento 
Divisão da 1ª Turma
José Josélio da Silva 
Gab. Des. Federal Vladimir Carvalho
Alessandra Bezerra de Paiva Cunha 
Gab. Des. Federal Carlos Rebêlo Júnior
Josefina Baier Nunes 
Gab. Des. Federal Edilson Nobre Júnior
Karla Ramos de Medeiros 
Secretaria Judiciária
Jonas Lopes de Araújo 
MPS
(02/07) domingo
Rossana Maria Mesquita de Sá 
Divisão da 2ª Turma
Alexandre Milton Prazeres da Costa 
Gab. Des. Federal Vladimir Carvalho
Carlos Frederico Teixeira de Souza 
MPS
(03/07) segunda-feira
Rondon Veloso da Silva
Gab. Des. Federal Vladimir Carvalho
Joaquim Correia de Azevedo 
TERCLIMAconceitos e procedimentos em 

preparação para os exercícios com 
munição real, que serão realizados 
em estande de tiro, na segunda 
semana de julho. Respiração, em-
punhadura, visada, varredura e 

controle emocional, entre outros, 
foram alguns aspectos explorados 
na capacitação, que abordou, tam-
bém, o disparo de precisão e o tiro 
instintivo ou intuitivo. 
Metodologia – O movimento do 
corpo para a rápida retirada da 
arma do coldre foi subdivido em 
momentos distintos e repetido 
várias vezes, até que o saque, a 
mira no alvo e o tiro fossem segu-
ros e precisos. Após o treinamen-
to com munição real,  o capitão 
Swellington analisará os pontos 
fortes e fracos de cada membro 
da equipe, indicando o que pode 
ser aprimorado.

O Conselho da Justiça Federal (CJF) 
aprovou o Relatório Final da Ins-
peção Administrativa realizada no 
TRF5, no período de 15 a 19 de 
agosto de 2016. A inspeção abran-
geu as áreas de pessoal, controles 
internos administrativos, licitações 
e contratos, tecnologia da informa-
ção e segurança institucional. De 
acordo com o relatório, o TRF5 pos-
sui boas práticas administrativas.

O TRF Hoje, durante o mês de julho, 
será publicado duas vezes por semana: 
às terças e quintas.

O Conselho da Justiça Federal (CJF) 
decidiu, na última segunda-feira 
(26), por maioria de votos, que o 
prazo da licença-adotante con-
cedido a servidoras não deve ser 
inferior ao da licença à gestante, 
que é de 180 dias, já computada 
a prorrogação prevista na Lei nº 
11.770/2008, independente da ida-
de da criança adotada. O presiden-
te do TRF5, desembargador federal 
Manoel Erhardt participou da ses-
são do CJF. Confira mais detalhes 
da decisão no site e intranet do 
TRF5. (Com informações do CJF)
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