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Jornada Internacional

Livro “O Tempo e a História” e Revista de Jurisprudência 
serão lançados nesta quarta (3)

Posse

de Abril

TERÇA

Aniversariantes

Comitê de 
Gestão Es-

tratégica Regio-
nal (CGER) da 5ª 
Região se reuniu, 
na tarde de on-
tem (1º), na Sala 
do Conselho de 
Administração 
do TRF5, para 
apresentar o re-
sultado final do cumprimento das 
metas do ano de 2018. No total, 
são nove metas, sendo três espe-
cíficas para a Justiça Federal. Os 
dados foram apresentados pelo 
diretor da Divisão de Gestão Es-
tratégica e Estatística, Luiz Targino. 
Entre os Tribunais Regionais Fe-
derais, o TRF5 alcançou o melhor 
resultado em quatro das metas, 
com destaque para a Meta 4, que 
consiste em identificar e julgar, 
até 31/12/2018, 70% das ações de 
improbidade administrativa e das 
ações penais relacionadas a crimes 
contra a Administração Pública 
distribuídas até 31/12/2015. Nesse 
item, o grau de cumprimento do 
TRF5 foi de 119, 5%. 

CGER se reúne para analisar 
cumprimento das metas de 2018

Os 30 anos do TRF5 traduzidos em textos e ima-
gens. Ainda dentro das comemorações pelas três 
décadas de existência, o Tribunal lança, nesta quar-
ta-feira (3), na sessão plenária, o livro “O Tempo 
e a História”, que conta com mais de 100 páginas 
dedicadas a narrar a trajetória da Corte, desde a 
instalação até os dias atuais. A obra aborda o tra-
balho desenvolvido pelo Tribunal em diversas áreas, 
como Cidadania, Socioambiental, Excelência dos 
Serviços, Tecnologia da Informação, entre outras. 
Na mesma ocasião, também será lançada uma edi-
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SOSERVI

Comitê - O CGER foi criado para 
dar cumprimento à Resolução nº 

Aniversário - Quinta-
-feira (28) foi dia de 
comemorar mais um 
aniversário do de-
sembargador federal 
Elio Siqueira Filho. 
Magistrados e ser-
vidores se reuniram 
para celebrar a data.

O presidente do TRF5, desembargador federal Manoel 
Erhardt, empossou mais uma aprovada no concurso 
público para servidores. Laís Rodrigues Silva tomou 
posse no cargo de Técnico Judiciário – Área Adminis-
trativa e ficará lotada na sede do TRF5, na Seção So-
cioambiental.

Termina hoje (2) o prazo para 
as inscrições para a X Jornada 
Internacional Direito e Justiça, 
que acontece nos dias 4 e 5 de 
abril, na Sala Capibaribe do TRF5. 
Serão mais de 10 palestras, com 
representantes do Brasil e da Ar-
gentina. Informações no site do 
TRF5: www.trf5.jus.br.

313, de 22/10/2014 
do CJF, e é compos-
to pelo presidente 
do TRF5, pelo corre-
gedor-regional, pelo 
coordenador-regional 
dos Juizados Especiais 
Federais (JEFs), pelo 
coordenador-regional 
da Conciliação, por três 
juízes federais diretores 

de Foro, indicados pelo presidente, 
e pelo diretor-geral do Tribunal.

ção especial da Revista de 
Jurisprudência, uma pu-
blicação do Gabinete da 
Revista. O material contém 
acórdãos considerados 
emblemáticos de todos os 
desembargadores federais 
do TRF5, desde a primeira 
composição da Corte. Contém, inclusive, o primeiro 
acórdão do Tribunal, o Habeas Corpus nº 1-PE, cujo 
relator foi o desembargador federal Araken Mariz. 


