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Aniversariantes

Desembargadores federais são homenageados pelo TJPE

Médico dá dicas para alcançar longevidade

Seminário

O presidente do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região – TRF5, 
desembargador federal Manoel 
Erhardt, e o desembargador fede-
ral Rogério Fialho receberam, na 
tarde de ontem (13), a Medalha 
do Mérito Judiciário Desembar-

gador Joaquim Nunes Machado, 
concedida pelo Tribunal de Justiça 
de Pernambuco (TJPE) a personali-
dades e magistrados em destaque 
na área de atuação. Erhardt foi 
agraciado com a honraria no grau 
Grão Colar de Alta Distinção. Já 

ma boa alimenta-
ção, com especial 

atenção às frutas, ver-
duras, azeite, peixes e 
consumo moderado de 
vinho tinto, sono regu-
lar e exercícios físicos. 
Essa é a “receita” para 
preservação da saúde 
até a idade avançada, 
sugerida pelo médico  
Daniel Gomes, durante 
palestra “Envelhecimen-
to Saudável”, proferida, ontem 
(13), no Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5, em comemo-
ração ao Dia dos Pais.  Professor 
da Universidade Federal de Per-
nambuco (UFPE), pós-graduado 

em Geriatria pela Pontifícia Univer-
sidade Católica do Rio Grande do 
Sul (PUC-RS) e autor do livro “Me-
dicina Interna de Ambulatório”, 
o palestrante discorreu, também, 
sobre os cuidados para a preserva-

ção da saúde até a idade 
avançada. Ao final, foi 
realizado um sorteio de 
brindes entre os presen-
tes e um lanche de con-
fraternização.
Reconhecimento -  
“Sempre digo que a gran-
deza do Tribunal se en-
contra, primordialmente, 
no valoroso trabalho de 
todos os que aqui desem-
penham as suas funções. 

Portanto, as homenagens que 
forem prestadas a cada um dos 
senhores, e das senhoras, jamais 
serão excessivas”, ressaltou o pre-
sidente do TRF5, desembargador 
federal Manoel Erhardt.

O juiz federal Eduardo de Sou-
sa Dantas, substituto da 14ª 
Vara Federal do Rio Grande do 
Norte, irá atuar como juiz au-
xiliar no gabinete do ministro 
Gilmar Mendes, do Supremo 
Tribunal Federal (STF). A solici-
tação da Presidência do STF foi 
aprovada pelo Pleno do TRF5 
na última quarta-feira (8). 

Fialho, no grau Grande Oficial. Este 
ano, os homenageados foram das 
áreas de direito, militar, médica, 
jornalística e musical. 41 servido-
res do TJPE também receberam 
homenagens, com a diplomação 
por Honra ao Mérito. A solenidade 

foi realizada no 
Teatro Santa Isa-
bel e marcou as 
comemorações 
pelo aniversário 
de 196 anos do 
TJPE. 

O assessor jurídico do gabinete do 
desembargador federal Paulo Ro-
berto de Oliveira Lima e professor 
de Direito Processual Civil da Uni-
versidade Católica de Pernambuco 
(Unicap), Marcos Netto, participa, 
hoje (14), às 8h30, no auditório 
G2 daquela instituição de ensino 
superior, do II Seminário Pernam-
bucano de Direito Processual. O 
evento será realizado pela Asso-
ciação Brasileira de Direito Proces-
sual, em homenagem ao professor 
Nelson Saldanha, já falecido. Mar-
cos Netto será um dos expositores 
da mesa redonda sobre Direito 
Contratual. José Expedito Lima, 
assessor judiciário do gabinete 
do desembargador Paulo Roberto 
também participará do Seminário, 
sendo mediador da mesa redon-
da sobre Direito Imobiliário, que 
ocorrerá hoje, a partir das 20h10.

Com o intuito de contribuir com 
as atividades do Poder Judiciário, 
o Centro Nacional de Inteligência 
da Justiça Federal está monitoran-
do e racionalizando a identificação 
de demandas repetitivas, ou com 
potencial de repetitividade. O ob-
jetivo do grupo de trabalho, que é 
responsável pelos estudos, pesqui-
sas e levantamento de dados sobre 
o crescimento de processos, de de-
mandas repetitivas e da otimização 
de precedentes, é auxiliar magistra-
dos e operadores do Direito, tendo 
em vista à judicialização indevida 
de conflitos que poderiam ser re-
solvidos ainda na origem. Os inte-
ressados em enviar as propostas 
podem acessar o site do Conselho 
da Justiça Federal: www.cjf.jus.br. 


