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O

Doação de mobiliário

TRF5 promove ações dedicadas à consciência ambiental

Diretores de
Subseções 

de Setembro

SEGUNDA Reunião no STF

Metas Nacionais do Poder Judiciário 
serão debatidas no TRF5 e na SJPE

Aniversariantes

Juiz Federal Emiliano 
Zapata de Miranda Leitão

SJPB

Juiz Federal Sérgio Murilo 
Wanderley Queiroga

SJPB

Juiz Federal José Donato 
de Araújo Neto

SJAL

Antônio César Melo dos Santos
Gabinete Des. Federal Paulo Cordeiro
Djalma Campos do Amaral e Melo
Divisão da 2ª Turma
Allex Pinheiro Ferreira
SERVIS
Maria Cristina do Nascimento
SOSERVI

juiz auxiliar da Presidên-
cia, Leonardo Resende 

Martins, e o diretor da Divi-
são de Gestão Estratégica e 
Estatística do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região 
- TRF5, Luiz Targino, promo-
verão hoje (19/9), às 16h, 
na Sala das Turmas, reunião 
para discutir as propostas 
de metas nacionais do Po-
der Judiciário para o ano de 2017. 
A iniciativa vai ao encontro dos 
princípios de gestão participativa e 
democrática, consolidados pela Re-
solução nº 221/2016 do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), de modo 
a tornar mais aberto o debate so-

bre a definição das metas nacionais 
e avaliação dos resultados, com 
a identificação das eventuais difi-
culdades para o seu atingimento. 
As sugestões colhidas durante o 
evento serão encaminhadas ao CNJ. 
“Será uma boa oportunidade para 

externarmos ao CNJ o pensamento 
de quem está no front da Justiça 
Federal, trabalhando diuturnamen-
te para cumprir as metas”, ressaltou 
Leonardo Resende. A reunião será 
aberta a todos os interessados.
Primeiro grau - Amanhã (20/9), a 
partir das 16h, na sede da Seção 
Judiciária de Pernambuco, será rea-
lizada outra reunião com o mesmo 
objetivo. Na pauta, além das me-
tas nacionais, será apresentado o 
plano de ação da 5ª Região para a 
implementação da política de aten-
ção prioritária ao primeiro grau. As 
demais seções judiciárias também 
sediarão encontros dessa natureza 
nas próximas semanas.

Servidores e magistrados do Tribu-
nal Regional Federal da 5ª Região 
– TRF5 estão se organizando para 
vir ao trabalho, na próxima quinta-
-feira (22/09), de bicicleta ou de 
carona solidária. A ação, promovida 
pela Seção Socioambiental, faz parte 
da programação comemorativa aos 
dias da Árvore (21/09) e Mundial 

Sem Carro (22/09). A supervisora da 
Seção Ambiental do TRF5, Ana Ca-
rolina Portella, é uma das adminis-
tradoras de um grupo no WhatsApp, 
que se reúne para vir ao Tribunal de 
bike. Quem se interessar, basta pedir 
a ela (Presidência), Edileusa Barbosa 
Ferreira (Presidência) ou Eduardo Vaz 
(Cerimonial) para adicionar o tele-

fone ao grupo. Quem optar por vir 
trabalhar a pé, de bicicleta, ônibus ou 
pela carona solidária no dia 22 será 
recebido com um lanche matinal. 
Nesse dia também haverá distribui-
ção de sementes em forma de sachê, 
exposição e venda de orquídeas, lan-
çamento do portal TRF5 Sustentável, 
entrega de canecas e palestra.

O Conselho de Administração do 
TRF5 aprovou, na última quarta-feira 
(14), a designação de juízes federais 
para a direção de três subseções ju-
diciárias, no período de 14/09/2016 
a 31/03/2017. O juiz federal Lucas 
Mariano Cunha Aragão de Albu-
querque responderá pela direção 
da Subseção Judiciária de Juazeiro 
do Norte/CE; o juiz federal Thiago 
Batista de Ataíde, pela direção da 
Subseção Judiciária de Sousa/PB; e a 
juíza federal Madja de Sousa Moura 
Florencio, pela Subseção Judiciária 
de Garanhuns/PE. O Ato de desig-
nação dos magistrados foi publica-
do na última quinta-feira (15).

A nova presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF) e do Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ), 
ministra Cármen Lúcia, convocou, 
para hoje, em Brasília, uma reu-
nião com os presidentes dos Tri-
bunais Regionais Federais (TRFs), 
entre eles, o do TRF5, desembar-
gador federal Rogério Fialho Mo-
reira. Em pauta, projetos e ques-
tões específicas da Justiça Federal.

O TRF5 entregou, na sexta (16), 
a última parte da doação para o 
Quartel do Comando Geral da Polí-
cia Militar de Pernambuco (PMPE). 
Desta vez, foram doadas estantes e 
estações de trabalho, no total de 15 
unidades, que estavam em desuso 
no Tribunal.


