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O
Presidente do TRF5 reúne diretores 
administrativos 

de Abril9
QUARTA

TRF5 aprova reestruturação das Turmas Recursais e nomes de suplentes

Margarida 
Cantarelli será 
homenageada em 
Alagoas

Vídeos do TRF5 
disponíveis em 
nova conta do 
Youtube

Aniversariantes
Juiz Federal Sérgio Fiúza 

Thaim de Sousa Brasil
SJCE – Fortaleza – Turma 

Recursal

Juiz Federal José Carlos 
Dantas Teixeira de Souza

SJRN – Natal

Argissa de Andrade Pereira
Tecnologia da Informação
Edilson Ribeiro de Andrade
SOSERVIpresidente do Tribunal Re-

gional Federal da 5ª Região 
– TRF5, desembargador federal 
Francisco Wildo, reuniu, ontem 
(8), pela manhã, os diretores da 
área administrativa do Tribunal, 
visando agradecer à equipe de 
trabalho, avaliar um ano da ges-
tão e acompanhar as atividades 
que estão sendo realizadas. Par-
ticiparam do encontro o diretor-
-geral, o chefe de Gabinete da 
Presidência, as diretoras das se-
cretarias Administrativa e Judici-
ária, os diretores das subsecre-
tarias de Pessoal, Apoio Especial, 
Orçamento e Finanças, Material 
e Patrimônio, Controle Interno, 
Administração Predial e Tecnolo-

O Pleno do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5 apro-
vou, no dia 26/03, a reestrutura-
ção das Turmas Recursais (TRs) 
dos Juizados Especiais Federais 
(JEFs). A Resolução nº 08/2014 
determina a instalação da Se-
gunda e da Terceira relatorias na 

Seção Judiciária de Sergipe (SJSE), 
pois, até então, apenas a Primeira 
Relatoria funcionava com cargo de 
juiz federal permanente. Desde o 
dia 31/03, as Turmas Recursais da 
5ª Região passaram a contar com a 
3ª Relatoria, também compostas de 
cargo permanente de juiz federal. 

O normativo traz inovação quanto 
às férias dos juízes das TRs: apenas 
dois membros de cada Turma Re-
cursal, incluindo o suplente, pode-
rão usufruir de afastamento volun-
tário ou férias, por vez. O Pleno do 
TRF5 homologou, ainda, os nomes 
dos juízes federais indicados pela 

Coordenação dos JEFs para a 
suplência das relatorias das Pri-
meiras Turmas Recursais da Paraí-
ba, Pernambuco e Sergipe. Foram 
aprovados os nomes dos magis-
trados Gustavo de Paiva Gadelha, 
Marcos Antonio Maciel Saraiva e 
Edmilson da Silva Pimenta.

O TRF5 inaugurou um novo ca-
nal de comunicação: uma conta 
no Youtube. Assim, os vídeos 
“A Casa do Direito” e “Se todos 
fossem iguais a você, Marga-
rida Cantarelli” já estão dispo-
níveis nesse canal. O primeiro 
vídeo, institucional, foi exibido 
no dia 26 de março, durante as 
comemorações dos 25 anos do 
Tribunal. O segundo foi lançado 
no dia 18/03, por ocasião da 
despedida da única mulher a 
ocupar o cargo de desembar-
gadora federal no TRF5: Mar-
garida Cantarelli. Para assistir 
aos vídeos, basta acessar o link: 
https://www.youtube.com/TR-
F5Regiao.

Alagoas presta homenagem à 
desembargadora federal emérita 
Margarida Cantarelli, com uma 
sessão especial, que será realizada 
sexta-feira (11/04), na Assembleia 
Legislativa daquele estado. Já a 
Justiça Federal em Alagoas (JFAL), 
divulgou nota de agradecimento 
pela dedicação e avanços gerados 
pelo trabalho da desembargadora 
em prol da Justiça Federal.  O juiz 
federal Paulo Machado Cordeiro 
ressaltou que foi a desembarga-
dora Margarida Cantarelli, que, 
à frente da Presidência do TRF5, 
iniciou a interiorização da Justiça 
Federal, instalando varas federais 
em 11 municípios, a exemplo de 
Arapiraca, Caruaru, Mossoró, Jua-
zeiro do Norte, Itabaiana, Souza, 
entre outras nos seis estados que 
compõem a 5ª Região.

gia da Informação, 
além das diretoras 
da Divisão de Co-
municação Social 
e dos núcleos de 
Assistência à Saúde 
e de Desenvolvi-
mento de Recursos 
Humanos. Projetos 
2014 - Para o pre-
sidente, os eventos 
dos 25 anos do TRF5 o levaram 
a ter certeza que o Tribunal vive 
um bom momento.  “Uma admi-
nistração boa precisa de um líder, 
de normas e regras, mas só é boa 
quando os funcionários se sentem 
bem. E os últimos acontecimentos 
me levam a acreditar que temos 

uma administração aberta, hones-
ta, séria, na qual os servidores se 
engajam. Vejo que, como se diz 
popularmente, as pessoas ‘vestem 
a camisa do Tribunal”, avaliou. Na 
ocasião, os diretores apresenta-
ram realizações nos últimos meses 
e projetos para 2014. 


