
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Christine Matos, Wolney Mororó, 
Helen Martins, Felipe Oliveira, Sarah Pedon e Cesar de Siqueira 
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528 

Edição nº 2571
www.trf5.jus.br

comunicacaosocial@trf5.jus.br
Fotos: Juliana Galvão, 

Roberta Mariz e Cleyton Silva

Os copos descartáveis têm como 
origem o petróleo, uma fonte não 

renovável, e causam grande impac-
to ambiental. Prefira garrafinhas ou 
canecas, no lugar dos descartáveis.

Fonte: http://tmf-ambientalista.blogspot.com 

Meio Ambiente

Nova mesa diretora do TRF5 toma posse nesta quarta-feira

+ Leia mais: www.trf5.jus.br
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TRF5 tem o melhor desempenho entre 
os segmentos do Judiciário 
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Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 foi o tribunal 

que alcançou o melhor desempe-
nho funcional no ano de 2013, de 
acordo com levantamento elabo-
rado pelo Instituto Brasileiro de 
Direito Público (IDP), com índice 
de 64,6. A pesquisa elaborada com 
base nos dados do relatório “Justiça 
em Números”, do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), levou em con-
sideração três dimensões básicas 
da administração judiciária: gestão 
orçamentária, gestão de recursos 
e gestão de processos. O grau de 
desempenho de cada segmento 
da Justiça – Estadual, Federal e do 
Trabalho – foi medido pelo Índice 
de Desempenho da Justiça (IDJus), 
desenvolvido pelo Centro de Pes-

quisas sobre o Sistema de Justiça 
Brasileiro (CPJus). 
Dados – De acordo com o es-
tudo, a Justiça Estadual do Rio 
Grande do Sul ficou em segundo 
lugar, na contagem geral, com 
índice de 55,8, e, em terceiro 
lugar, a Justiça Trabalhista da 3ª 
Região (Minas Gerais), com índi-
ce de 54,6. Na Justiça Federal, o 
segundo melhor desempenho foi 
do Tribunal Regional Federal da 
3ª Região, com índice de desem-
penho de 58,2. Em sua quarta 
edição, o Índice de Desempenho 
na Justiça (IDJus) apresenta uma 
análise comparativa inédita da 
série histórica relativa aos dados 
de 2010, 2011, 2012 e 2013. Con-
forme o estudo, a Justiça Federal 

tem a melhor atuação entre os seg-
mentos do Poder Judiciário.

Nesta quarta-feira (8/04), to-
mará posse o novo presidente 
do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região - TRF5, o desembar-
gador federal Marcelo Navarro, 
em sessão solene do Pleno do 
TRF5, às 17h.  Na mesma oca-

sião, também serão empossados 
os desembargadores federais 
Roberto Machado e Fernando 
Braga, como vice-presidente e 
corregedor, respectivamente. 
Natural de Natal (RN), Marcelo 
Navarro Ribeiro Dantas, 52, foi 

procurador da República an-
tes de chegar a desembargador 
federal do TRF5, em dezembro 
de 2003, na vaga destinada ao 
Ministério Público Federal (MPF). 
Graduado em Direito pela UFRN, 
Navarro tem mestrado e douto-

Amanhã é o Dia Mundial da 
Saúde. Este ano, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) cen-
tralizou as discussões da data 
em torno do tema “segurança 
dos alimentos”. De acordo com 
a OMS, cerca de 2 milhões de 
pessoas morrem anualmente 
por razões ligadas ao consumo 
de alimentos não seguros. Tal 
fenômeno está relacionado a 
diversos fatores, como altera-
ções na produção, distribuição e 
consumo de alimentos, transfor-
mações ambientais, surgimento 
de novos patógenos e resistência 
antimicrobiana. Existe uma ne-
cessidade premente de reforçar 
os sistemas de segurança dos 
alimentos em todos os países. 
Tal reforço deve ocorrer ao longo 
de toda cadeia de produção de 
alimentos. Dentre as recomen-
dações de segurança para forne-
cedores e consumidores estão: 
manter o ambiente limpo, se-
parar alimentos crus de cozidos, 
cozinhar bem os alimentos, man-
ter os alimentos a temperaturas 
seguras e usar água potável e 
matérias-primas de qualidade.

Os desembargadores federais 
Marcelo Navarro, Roberto Macha-
do e Fernando Braga lembram que 
vão comemorar as suas posses 
como presidente, vice-presidente 
e corregedor do TRF5, respectiva-
mente, com um jantar de adesão 
no Arcádia Boa Viagem (Av. Boa 
Viagem, 802), nesta quarta-feira 
8/04, a partir das 20h, logo após a 
solenidade de posse da nova mesa 
diretora. Interessados em aderir ao 
evento devem entrar em contato 
com o Núcleo de Cerimonial do 
TRF5, por meio do telefone: (81) 
3425.9020.

rado em Direito pela PUC/
SP. No magistério, é profes-
sor dos cursos de graduação 
e pós-graduação em Direito, 
respectivamente, da UFRN e 
Uni-RN.


