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TRF5 realiza serviço de poda de árvores de grande porte

de Setembro

TERÇA

Justiça em Números: TRF5 obtém o
melhor desempenho da Justiça Federal

elo segundo ano, 
o Tribunal Regio-

nal Federal da 5ª Re-
gião – TRF5 obteve o 
melhor desempenho 
entre os TRFs do País, 
87% de eficiência, de 
acordo com o Índi-
ce de Produtividade 
Comparada (IPC-
-Jus), utilizado para 
avaliar a atuação do 
Poder Judiciário. O 
dado está contido no 
Relatório Justiça em 
Números 2017 (ano-
-base 2016), produzido pelo Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ) e 
lançado oficialmente ontem (4/09). 

Audiência Pública

Medalha TJPE Aniversariantes

A Subsecretaria de Infraestrutura e 
Apoio Especial (SIAP) do TRF5 está 
realizando o serviço de poda das 
árvores de grande porte, localiza-
das no estacionamento do edifício-
-sede, com utilização de caminhão 
do tipo munck. De acordo com a 

As Seções Judiciárias do Rio Gran-
de do Norte, Alagoas e Sergipe 
também se sobressaem: obtiveram 

supervisora da Seção de Paisagis-
mo, Sustentabilidade e Acessibilida-
de da SIAP, a arquiteta Flávia Bello, 
o serviço tem sido realizado aos 
sábados e a previsão de conclusão 
é para o dia 16/9. “O objetivo do 
trabalho de manutenção preventiva 
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dos jardins é mitigar possíveis aci-
dentes e danos causados pela que-
da de troncos, galhos ou árvores 
nas dependências do Tribunal, de 
forma a preservar a integridade dos 
bens e da saúde dos magistrados, 
servidores e usuários desta Corte. 

Segundo informações da SIAP, du-
rante a visita técnica realizada pela 
engenheira agrônoma responsável 
pelos jardins desta Corte, foram 
identificadas aproximadamente 25 
árvores de grande porte com ne-
cessidade de poda radical.

Almoço no CMNE - O presidente do TRF5, desembargador federal Manoel 
Erhardt, esteve, ontem (04/09), na sede do Comando Militar do Nordeste 
(CMNE). O magistrado assistiu a uma palestra do comandante militar do 
Nordeste, General Moura, e, posteriormente, almoçou com juízes federais e 
representantes do órgão.

A ANSERJUFE promove, nesta 
quarta-feira (6/09), a partir das 16h, 
na sala das Turmas do TRF5, Au-
diência Pública com o presidente 
Ubiratan Marques e o advogado 
Ibaneis Rocha, para tratar do anda-
mento das ações dos Quintos, dos 
13,23% e outras de interesse dos 
associados.

O vice-presidente do TRF5, desem-
bargador federal Cid Marconi, repre-
sentou esta Corte na solenidade de 
entrega da Medalha do Mérito Judici-
ário Desembargador Joaquim Nunes 
Machado ao corregedor-geral da Jus-
tiça Federal, o ministro Mauro Cam-
pbell, do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). A comenda é comemorativa 
aos 195 anos do Tribunal de Justiça 
de Pernambuco (TJPE) e foi entregue 
pelo presidente daquela Corte, de-
sembargador Leopoldo Raposo.

IPC-Jus de 100%, destacando-se 
como as mais eficientes em todo 
País, entre todos os segmentos da 
Justiça. As Seções Judiciárias do 
Ceará, da Paraíba e de Pernambu-
co também obtiveram desempe-
nho relevante entre todas da Jus-
tiça Federal (27): IPC-Jus de 86%, 
82% e 79%, respectivamente. 
Produtividade - O maior Índice 
de Produtividade dos Magistrados 
(IPM) da Justiça Federal também 
está no 1º Grau da 5ª Região: são 
2.789 processos por juiz. Em para-
lelo, também no 1º Grau, figura o 
maior Índice de Produtividade dos 
Servidores da Área Judiciária (IPS-
-Jud), com 199 processos.


