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Tribunal dá início à Campanha Pilares do Bem

de Novembro

SEGUNDA

TRF5 compõe Comissão de Inventário
á está formada a 
Comissão de In-

ventário do TRF5 para 
o ano de 2017, confor-
me Portaria nº 535, de 
21/11/17. Composta 
por sete servidores que 
atuarão com dedicação 
exclusiva às atividades, 
a equipe irá elaborar 
o Inventário Anual do 
Patrimônio e do Al-
moxarifado, realizar a 
avaliação do estado 
dos bens inventaria-
dos e fazer o registro de bens não 
tombados. Os trabalhos serão 
acompanhados pelo diretor do 
Núcleo de Gestão Patrimonial, Luiz 
Gustavo Cabral Gaspar de Olivei-
ra. É importante salientar que está 

Agenda
vedada a movimentação de bens 
até o dia 30 de abril de 2018, salvo 
em situações excepcionais. Nesses 
casos, a alteração deve ser previa-
mente justificada pelo interessado 
e autorizada pela chefia imedia-

Trinta anos de magistratura

Aniversariantes
Vânia Regina Pinto de Carvalho
Subsecretaria de Precatórios

Com a proximidade do Natal, o 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 iniciou a arrecada-
ção de cestas básicas, brinquedos 
e cestas natalinas que serão des-
tinadas aos moradores da Comu-
nidade do Pilar. A ação faz parte 

da Campanha “Pilares do Bem”, 
uma parceria entre o TRF5 e a Igre-
ja Madre de Deus, para minimizar 
a situação de vulnerabilidade da 
comunidade.  Os que optarem por 
doar brinquedos devem trazê-los já 
embalados para presente, com iden-

tificação se a doação é para menina 
ou menino. Quem preferir, também 
pode fazer a doação em dinheiro, 
que, posteriormente, haverá a pres-
tação de contas. Todo o material 
poderá ser entregue no térreo do 
edifício-sede do TRF5.

Trabalho Seguro - O presidente do 
TRF5, desembargador federal Mano-
el Erhardt, compôs, na última quar-
ta-feira (22), a mesa de abertura do 
IV Congresso Pernambucano do Tra-
balho Seguro e I Congresso Pernam-
bucano de Combate ao Trabalho 
Infantil e Estímulo à Aprendizagem, 
promovido pelo Grupo Interinstitu-
cional de Prevenção de Acidentes 
de Trabalho da 6ª Região (Getrin6), 
de 22 a 24/11, no Centro de Con-

venções de Pernambuco. O evento 
teve como tema central “O Trabalho 
na Arquitetura da Civilização e suas 
Repercussões Físicas e Mentais”.

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Manoel Erhardt, 
ganhou uma festa surpresa, na 
última quinta-feira (23), organizada 
pelos servidores da Presidência, em 
comemoração aos seus 30 anos de 

magistratura. Erhardt ingressou na 
Justiça Federal em 1987, após apro-
vação no concurso para Juiz Fede-
ral, assumindo a 3ª Vara da Seção 
Judiciária de Pernambuco. Ingres-
sou no TRF5 em agosto de 2007.

Na tarde da última sexta (24), o 
presidente do TRF5, desembar-
gador federal Manoel Erhardt, 
recebeu a visita do presidente 
do Tribunal Regional Eleitoral 
de Pernambuco (TRE-PE), de-
sembargador Luiz Carlos de 
Barros Figueiredo, que, na oca-
sião, entregou o convite de posse 
do juiz de Direito Gabriel de Oli-
veira Cavalcanti Filho no cargo de 
desembargador eleitoral. A soleni-
dade será realizada no dia 11/12, 
na Sala de Sessões do TRE. Em se-
guida, prestigiou a posse do novo 
superintendente da Polícia Federal  
em Pernambuco, Cairo Costa Du-

arte, cuja cerimônia foi realizada 
no auditório do Pleno do TRF5.

ta, com comunicação 
à Divisão de Material e 
Patrimônio. Os trabalhos 
da Comissão seguem 
até 31 de dezembro de 
2017, podendo esten-
der-se até 30 de abril de 
2018, caso necessário.
Servidor responsável 
- Cada unidade do Tri-
bunal deverá comunicar 
à Divisão de Material e 
Patrimônio o nome do 
servidor que será res-
ponsável pelas tratativas 

com a Comissão até a emissão 
e assinatura do respectivo Certi-
ficado de Inventário. Os nomes 
deverão ser encaminhados para o 
email: dmp.patrimonio@trf5.jus.br, 
até o dia 19/12/17. 


