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TRF5 disponibiliza urna para recolhimento 
de notas fiscais em prol da Fundação Terra

Juiz federal toma 
posse no TRE-CE

Marcelo Navarro será expositor no 
Conbrascom

de Junho17
QUARTA
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Aniversariantes

presidente do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região 

– TRF5, desembargador federal 
Marcelo Navarro, será um dos 
expositores do XI Congresso Brasi-
leiro dos Assessores de Comunica-
ção da Justiça (Conbrascom), que 
será realizado nos dias 18 e 19 de 
junho, no auditório do Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais, 
tendo como tema central “Comu-
nicação Pública: Gestão e Pers-
pectivas no Sistema de Justiça”. O 
objetivo do evento é estimular o 
desenvolvimento de uma política 
de comunicação voltada para o 
esclarecimento do cidadão e con-
tribuir para a democratização das 
instituições e o acesso à Justiça. 
Na sexta-feira (19), pela manhã, 
Marcelo Navarro, juntamente com 
o desembargador do Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul, Túlio 
Martins, e o jornalista Álvaro Al-
meida (Report Sustentabilidade), 
vão debater sobre o tema “Abrindo 
a caixa: como desenvolver estraté-
gias de Comunicação Integrada no 
Poder Judiciário”. O Conbrascom é 
uma iniciativa do Fórum Nacional 

de Comunicação e Justiça (FNCJ), 
organização sem fins lucrativos 
dos assessores de comunicação 
que atuam no Sistema de Justiça 

A Secretaria Administrativa (SA) 
do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 informa que foi 
disponibilizada, no térreo do Edifí-
cio-Sede, uma urna da Fundação 
Terra, destinada ao recolhimento 
de notas fiscais. O material arre-
cadado será utilizado pela institui-
ção como recurso para ingresso 
em programas de incentivo do 

Governo do Estado de Pernambu-
co. A Fundação Terra é uma enti-
dade civil, sem fins lucrativos, cria-
da e dirigida pelo Pe. Airton Freire 
de Lima, na cidade de Arcoverde 
(PE), para atender a moradores 
que viviam em situação de risco, 
no entorno de um aterro sanitário. 
No espaço são desenvolvidas di-
versas atividades sociais, culturais, 

educacionais e de saúde. 
Voluntários da Fundação 
Terra, os servidores André 
Fonseca e Bruno Mariano, 
lotados na Subsecretaria 
de Recursos Extraordi-
nários, Especiais e Ordi-
nários (SREEO) do TRF5, 
fazem o recolhimento das 
notas fiscais.

O juiz federal Ricardo Cunha 
Porto, da Seção Judiciária do 
Ceará (SJCE), tomou posse, no 
dia 8/6, no cargo de juiz titular 
da Corte do Tribunal Regional 
Eleitoral do Ceará, em sessão 
solene, presidida pelo desem-
bargador Antônio Abelardo 
Benevides Moraes, presidente 
interino do TRE-CE.

brasileiro. A diretora de Comunica-
ção do TRF5 e vice-presidente do 
Fórum, Isabelle Câmara, também 
participará do evento. 

O presidente do 
TRF5, desem-
bargador federal 
Marcelo Navarro, 
participou, on-
tem, da sessão 
solene de posse 
do novo minis-
tro do Supremo 
Tribunal Federal 
(STF), o advogado 
Luiz Edson Fachin. A solenidade 
foi realizada no Plenário da Corte.  
Fachin assume a cadeira deixada 

Presidente do TRF5 participa de posse no STF

pelo ministro Joaquim Barbosa, 
que se aposentou em julho do ano 
passado.


