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Estagiários

de Dezembro

TERÇA

Seminário apresenta as organizações 
judiciárias do Brasil, da Argentina e dos EUA

uais as diferenças e 
semelhanças entre as 

justiças federais do Brasil, 
da Argentina e dos Estados 
Unidos? Ontem (11), a Jus-
tiça Federal no Ceará (JFCE) 
recebeu o desembargador 
federal Manoel Erhardt, pre-
sidente do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região - TRF5, 
o juiz federal argentino Pa-
tricio Maraniello e o juiz fe-
deral norte-americano Peter Mes-
sitte para apresentarem a história, 
a evolução e os desafios da Justiça 
Federal em seus países de origem, 
dentro da programação do semi-
nário “Perspectiva da Justiça Fede-

Confraternizaçãoral, uma visão internacional”.  
Desafios – Manoel Erhardt fina-
lizou o seminário apontando os 
desafios para a Justiça Federal no 
Brasil, que são a crescente infor-
matização, a gestão orçamentária, + Leia mais: www.trf5.jus.br

Alunos de Orobó participam do I Concurso de Redação do TRF5
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Orçamento 
2018

Aniversariantes

Juíza Federal 
Polyana Falcão Brito

SJPE 
Tarcila Lopes Santos Pedrosa Lima
Gab. Des. Federal Leonardo Carvalho
Cleomadson de Oliveira Botelho
Secretaria Judiciária 
Aluízio Geraldo de Lima 
SERVIS

Estudantes da Escola Estadu-
al Abílio de Souza Barbosa, do 
município de Orobó, no Agres-
te do Estado, participaram do I 
Concurso de Redação do TRF5. 
As vencedoras foram Maria 
Eduarda da Silva Alves (1º lugar), 
Dandara Vitória Araújo Martins 
(2º lugar) e Adeilda da Silva 

Barbosa (3º lugar). O desafio foi 
lançado pelo presidente do Tribu-
nal, desembargador federal Ma-
noel Erhardt, durante a visita dos 
jovens ao TRF5, como parte do 
projeto Aula de Cidadania. Com 
o tema “A função do Poder Judi-
ciário na Sociedade Brasileira”, os 
alunos elaboraram suas redações 

a conciliação e a prevenção de 
demandas repetitivas, observan-
do que todas essas ações já vêm 
sendo implantadas com êxito no 
âmbito do Judiciário federal.

e todo o trabalho foi analisado 
por uma Comissão, composta 
pelos servidores Isabelle Câma-
ra (presidente), Nivaldo Vasco e 
Allyson Bezerra. Critérios como 
ortografia, acentuação, proprie-
dade vocabular, morfossintaxe, 
pontuação, dentre outros, foram 
analisados. 

Posse – O 
desembarga-
dor federal Élio 
Siqueira repre-
sentou o Tribu-
nal Regional da 
5ª Região na 
posse do juiz 
de direito Gabriel de Oliveira Caval-
canti Filho, no cargo de Desembar-
gador Eleitoral Titular do Tribunal 
Regional Eleitoral de Pernambuco 
(TRE-PE). A solenidade aconteceu 
ontem (11), no TRE-PE, nas Graças. 

A solenidade contou com a parti-
cipação do desembargador federal 
Vladimir Carvalho, que também é 
desembargador eleitoral, represen-
tando a classe Juiz Federal naquela 
Corte.

Continuam à venda, no Núcleo de 
Cerimonial, as senhas para a Festa 
de Confraternização do TRF5, que 
acontece amanhã (13), às 19h, na 
Esplanada do Tribunal, localizada 
na Ampliação, com vista para o 
Rio Capibaribe. O valor custa R$ 
100, com Buffet da Arcádia, in-
cluindo refrigerantes, sucos, água 
e gelo. Para os que quiserem con-
sumir chopp, o valor passa para 
R$ 120. Senhas para acompanhan-
tes custam R$ 120 (sem chopp) e 
R$140 (com chopp). As atrações 
da noite serão Orquestra Novo 
Tempo, DJ Nando e convidados.

O impacto da EC 95/2016 
no orçamento de custeio 
e investimentos da Justi-
ça Federal da 5ª Região 
em 2018 foi um dos tópi-
cos da reunião com ges-
tores das áreas administrativa e de 
orçamento e finanças do TRF5 e 
seções judiciárias, realizada, ontem 
(11), no Tribunal. Saiba mais: www.
intranet.trf5.jus.br.

A confraternização de fim de ano 
dos estagiários de nível médio 
será realizada, hoje (12/12), a 
partir das 19h, no Bicicletário do 
TRF5. A programação conta com 
DJ Nando, bingo e entrega dos 
presentes de Natal, enviados pelos 
setores do Tribunal.


