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TRF5 promove reformas na sala da Procuradoria da Fazenda Nacional

Mídias Sociais

Fim do mandato

de Abril

QUARTA

Aniversariantes

oje (3/04), os desembargado-
res federais Vladimir Carvalho, 

Rubens Canuto e Carlos Rebêlo 
tomarão posse, respectivamente, 
como presidente, vice-presidente 
e corregedor-regional do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região – 
TRF5. A solenidade de posse da 
nova Mesa Diretora, que adminis-
trará o TRF5 no biênio 2019-2021, 
será realizada a partir das 17h, no 
Salão do Pleno. Também contarão 
com novos diretores a Escola de 
Magistratura Federal da 5ª Região 
(Esmafe), que terá à frente o de-
sembargador federal Rogério Fia-
lho Moreira, o Gabinete da Revista, 
cujo diretor será o desembargador 

Nova Mesa Diretora do TRF5 toma 
posse hoje (3)

A sala da Procuradoria da Fa-
zenda Nacional (PFN), localizada 
no térreo do edifício-sede do 
TRF5, passou por reformas e foi 
entregue, na segunda-feira (1º), 
pelo diretor-geral, Fábio Paiva. 
Quatro procuradores estiveram 
no Tribunal para conferir as ben- Mariana Rodrigues Rivas de Melo 

Informática

federal Leo-
nardo Car-
valho, e os 
Juizados Espe-
ciais Federais 
(JEFs), que 
terão o de-
sembargador 
federal Paulo Roberto de Oliveira 
Lima como coordenador-regional. 
Lançamento – Antes da sessão do 
Pleno acontecerá o lançamento 
do livro “O Tempo e a História” e 
da edição especial da Revista de 
Jurisprudência, ainda como parte 
das comemorações pelos 30 anos 
do TRF5. O primeiro narra toda a 
trajetória da Corte, desde a insta-

O desembargador federal Rogé-
rio Fialho Moreira participa, até 
hoje (3), do I Evento Nacional “Os 
Juízes e as Mídias Sociais”, organi-
zado pelo CNJ, em Brasília. O en-
contro reúne corregedores e dire-
tores de escolas judiciais de todo 
o País. Além de Fialho, que atuará 
como diretor da Esmafe no biênio 

Depois de dois anos atuando 
como membro do Tribunal Regio-
nal Eleitoral de Pernambuco (TRE-
-PE), o desembargador federal 

Agradecimento e boas-vindas – Na última segunda-feira (1º), funcio-
nários terceirizados visitaram o Gabinete do presidente do TRF5, de-
sembargador federal Manoel Erhardt, para agradecer o apoio presta-
do pelo magistrado durante a gestão no biênio 2017/2019. Ontem (2), 
servidores do Gabinete do desembargador federal Francisco Roberto 
Machado, substituído pelo desembargador federal convocado Leonar-
do Coutinho, promoveram uma recepção para dar as boas-vindas a  
Erhardt, que voltará a exercer suas atividades no Gabinete do 9º andar. 

lação até os dias atuais, abordan-
do atividades do Tribunal ligadas 
às áreas de Cidadania, Socioam-
biental, Excelência dos Serviços, 
Tecnologia da Informação, entre 
outras. Já a Revista reúne acórdãos 
considerados emblemáticos de to-
dos os desembargadores federais 
do TRF5, desde a primeira compo-
sição da Corte.

feitorias no espaço, que recebeu 
pintura, fechamento de ponto de 
gesso, manutenção no sistema de 
refrigeração, mobília nova e equi-
pamentos de informática. A refor-
ma durou três meses. Para Paiva, 
a nova sala é a realização de uma 
demanda antiga da PFN. “Apesar 

de os procuradores já 
terem essa sala, ela preci-
sava de alguns cuidados 
de manutenção. Antes, 
eles faziam uso da sala 
da AGU e agora terão 
uma sala própria”, salien-
tou o diretor. 

2019/2021, também participaram 
do evento o desembargador do 
TRT6, Ivan Valença, e a juíza Eunice 
Prado, da Escola Judicial do TJPE. 

Vladimir Carvalho se despediu da-
quela Casa na última segunda-feira 
(1º). A solenidade que marcou o 
fim do mandato contou com a pre-
sença de magistrados e servidores 
da Justiça Eleitoral. 


