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Avanços do PJe
O ano de 2012 foi de grandes avanços para o
Processo Judicial eletrônico (PJe) na 5ª Região.
Além das melhorias no
sistema, o ano marcou
a obrigatoriedade do
uso do PJe para os
procedimentos ordinários, seus incidentes
proces¬suais e ações
conexas nas sedes das seções judiciárias da 5ª
Região.
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Valorização dos
magistrados

Finalista no
Conbrascom

O TRF5 sediou no dia 1º de outubro o Encontro
Regional Nordeste do Programa “Valorização
dos Magistrados: Juiz Valorizado, Justiça
Completa!”, coordenado pela Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão
de Pessoas do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ). Mais de 80 magistrados e assessores
de comunicação dos tribunais se reuniram
com o propósito de debater formas de valorizar
o magistrado e o Judiciário.

Pela primeira vez em 10 anos, o TRF5 foi um
dos finalistas do X Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça com os projetos Jornal Mural
TRF Hoje e TRF na Tela. Os projetos conquistaram a 2ª e a 3ª colocações, nas categorias
Jornal e Inovação, respectivamente.
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Mural 2000
Em agosto, mais precisamente no dia 27, o Jornal Mural comemorou sua 2000ª edição. Para
celebrar a marca, a Divisão de Comunicação
Social e o Núcleo de Cerimonial organizaram
uma exposição, que mostrou a evolução e a
história do
jornal mural,
através das
suas principais edições,
desde sua
criação,
ocorrida no
dia 14 de abril
de 2004.

Direito Homoafetivo
Questões relacionadas ao Direito Homoafetivo
foram aprofundadas no Pleno do TRF5, durante
o II Congresso Nacional de Direito Homoafetivo.
Para enriquecer o debate, a desembargadora
Margarida Cantarelli proferiu
palestra sobre “A relação homoafetiva: direito à pensão estatutária”.
O congresso, coordenado pela
advogada e vice-presidente do
Instituto Brasileiro de Direito da
Família (IBDFAM), Maria Berenice
Dias, foi realizado entre os dias
22, 23 e 24 de agosto.

Em suas mãos, mais uma edição
do TRF5 em Movimento. Desta
vez, a festa de confraternização do
Tribunal em pauta. Brilho, luzes,
cores, sorrisos, beleza e descontra-

Olimpíadas 2012
Em 2012, o Tribunal Regional Federal da 5ª
Região bateu um bolão. Bolão só não, magistrados, servidores e estagiários se destacaram em
modalidades esportivas como corrida, natação,
nos jogos de dominó, xadrez, queimado, na
sinuca, no tênis de mesa feminino, masculino
e de quadra (masculino), no totó e no vôlei
feminino e masculino. Os atletas marcaram
presença e conquistaram medalhas em todas as
modalidades. Com um total de 19 medalhas de
ouro, a delegação do Tribunal conquistou o
1º lugar da III Olimpíada da Justiça Federal
da 5ª Região.

Presidente
Des Fed Paulo Roberto de Oliveira Lima
Vice-Presidente
Des Fed Rogério de Meneses Fialho Moreira
Corregedor Geral
Des Fed Vladimir Souza Carvalho
Desembargadores Federais: Lázaro Guimarães,
José Maria Lucena, Geraldo Apoliano, Margarida
Cantarelli, Francisco Cavalcanti, Luiz Alberto Gurgel,
Francisco Wildo, Marcelo Navarro, Manoel Erhardt,
Francisco Barros Dias, Edilson Nobre.

Além do desembargador federal Paulo Gadelha,
foram agraciados com a Medalha da Ordem do
Mérito Pontes de Miranda o desembargador
federal Luiz Alberto Gurgel de Faria, presidente do TRF5 no biênio 2009-2011; o jurista e
professor da Universidade Federal de Pernambuco, Antonio Carlos Palhares Moreira Reis; e o
professor e fundador da Universidade Tiradentes
(SE), Jouberto Uchoa de Mendonça.

o que foi o ano de 2012 no TRF5,
apresentando, também, uma retrospectiva dos acontecimentos nesta
Corte. Sorria, divirta-se, relembre...
E boa leitura!

Uma homenagem ao
Rei do Baião

EXPEDIENTE
Esta é uma publicação especial de Fim de Ano do
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, coordenada pela
Divisão de Comunicação Social do TRF5

Pontes de Miranda

ção marcam as páginas deste boletim
especial. Mas não só: se é tempo de
recomeçar, é tempo de “dizer tudo de
novo”, como escreveu Mário Quintana,
no poema Esperança. Então, diremos
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Textos
Isabelle Câmara, Christine Matos, Josie Marja e Lara
Lagioia
Fotografias
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Karla Ramos
Editoração
André Garcia
Rachel Hopper
Apoio administrativo
Francisco Macena

No ano em que se comemorou
o centenário de Luiz Gonzaga, a
festa de confraternização do TRF5,
realizada no Spettus de Boa Viagem,
no dia 19 de dezembro de 2012,
não podia deixar de homenagear
Gonzagão. O cantor e compositor Ed
Carlos, acompanhado pela Orquestra
Brazilis, cantou várias músicas do
Rei do Baião e de parceiros do pernambucano de Exu. Não à toa, a pista
de dança ficou repleta de casais que arrasaram nos passos do forró. O desembargador federal Rogério
Fialho e a esposa, juíza federal Helena Delgado Fialho Moreira, foram dos mais animados.

Delegação campeã
da III Olimpíada
O presidente do TRF5, desembargador federal Paulo Roberto
de Oliveira Lima,
recebeu, em nome do
Tribunal, o troféu pela
conquista do título de
“delegação campeã”
da III Olimpíada da
Justiça Federal da 5ª
Região. A segunda
colocação ficou com
a Seção Judiciária de
Alagoas.

A grande roda da
confraternização

Um dos momentos marcantes, que simbolizou o espírito de confraternização, foi a grande roda
formada ao som da ciranda de Lia de Itamaracá, cantada por Ed Carlos. A pista foi tomada por
pequenas rodas em torno de um círculo maior. A animação contagiou até os mais tímidos, que se
renderam ao ritmo.
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“É no passo da ema...”
O boneco da ema não precisou entrar em
cena para garantir a animação na pista de
dança. Ed Carlos puxou uma brincadeira
carnavalesca ao som de frevos e da dança
da ema, canção inspirada em um dos
principais personagens do bumba-meu-boi.

Parceria 1
Bastante animada a mesa com representantes
da Caixa Econômica Federal, parceira do TRF5,
comandada pelo gerente-geral do Posto de
Atendimento no Tribunal, Diogo Cabral.

Cabeça
feita

Abre-alas

Charmosos e adequados
ao evento, os adereços de
cabeça usados pelos servidores Rose Diniz, José
Avelino e Lucia Carvalho
“fizeram a cabeça” dos
colegas do TRF5.

O casal Erotildes Bandeira, da Biblioteca, e Alfredo
Moraes, abriu a pista de
dança. Ao som de um
bolero, eles esbanjaram
coragem, beleza e graça.

Parceria 2

Outro parceiro que não
poderia deixar de prestigiar a confraternização
foi o Banco do Brasil. As
gerentes Júlia Alice (Negócios) e Fabiana Maia (Relacionamento com o TRF5) foram
recepcionadas pela diretora da
Secretaria Administrativa do
Tribunal, Sorária Caio.

Eles também podem

Presença garantida
Parceria 3
O presidente do Sicoob Judiciário, Miguel
Oliveira, também marcou presença na confraternização. A cooperativa de crédito terá, em breve,
uma unidade na sede do TRF5. Na 5ª região, as
seções judiciárias
da Paraíba e do Rio
Grande do Norte já
possuem um posto
de atendimento.

O presidente do TRF5, desembargador federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, e sua esposa, Dra. Lúcia Lima, marcaram presença na festa de
confraternização de 2012. Ausentes da festa em 2011, por motivos de
saúde de Paulo Roberto, eles agregaram diversos amigos em torno de
boas conversas.

Nova mesa diretora
Após serem escolhidos presidente, vice-presidente e corregedor-regional para a gestão 2013-2015, os desembargadores federais Francisco
Wildo, Edilson Nobre Jr. e Francisco Barros Dias, respectivamente,
foram comemorar a eleição na festa de confraternização do TRF5.

Vários homens vestiram rosa na festa. Mostraram, com muita elegância,
que a tendência veio para acabar de vez com a ideia que esta é uma cor
exclusivamente feminina.

Amiga da vez
Enquanto David Rêgo, Nilma dos Santos e sua
irmã, Vânia Roma, bebiam na festa, Márcia
Marinho optou ficar com a água. O absinto que
Nilma levou para a festa chamou atenção por
sua cor azul piscina.

Sorteio
Foram realizados 16 sorteios na
festa. Entre os prêmios, cestas de
Natal, vouchers de restaurantes,
massagens no Espaço Renascer e
espumantes. O gabinete do desembargador Francisco Barros Dias
foi o sortudo do ano: três pessoas
foram premiadas. Delane Ferreira
ganhou o brinde de Natal da ArtLúcia Artes e duas massagens no
Espaço Renascer, Wilson Franco
levou para casa a adega climatizada e Adriana Campelo foi sorteada
com uma garrafa de Chandon e
um jantar no Spettus.

Retrospectiva 2012
Revista Argumento
Em julho, nasceu a filha mais nova
da Comunicação do TRF5: a revista
Argumento. Concebida sob o signo
do Direito e da cidadania, a Argumento
chegou para contribuir com a construção
do conhecimento do cidadão acerca dos
seus direitos e deveres, correlacionados
com a atuação da Justiça Federal na 5ª
Região.

Homenagem
a Djaci Falcão
O ministro Djaci Falcão,
falecido no início de 2012,
foi homenageado no dia
5/11 com a aposição de um
busto em bronze no átrio do
TRF5, prédio que desde 1995
recebeu o nome do ministro,
em reconhecimento aos seus relevantes serviços
prestados à magistratura brasileira.

Ampliação
O TRF5 ganhou mais espaço com a
conclusão da reforma da área onde
funcionava o térreo da Caixa Econômica Federal. Com a ampliação, vários
setores foram realocados e beneficiados
com uma melhor estrutura.

Paulo Gadelha
se despede do
Tribunal
O desembargador federal Paulo
Gadelha se despediu em setembro do
TRF5, por ocasião de sua aposentadoria, após 11 anos de dedicação
à magistratura federal. Além da
homenagem de seus pares, Gadelha foi condecorado com
a mais alta distinção concedida por esta Corte: a Medalha
da Ordem do Mérito Pontes de Miranda.

