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Atendimento ao 
Público

TRF5 sedia Encontro Regional do COJUD

Pontes de Miranda 
de Agosto

QUINTA

AniversariantesLázaro Guimarães é eleito vice-presidente 
do TRF5. Rubens Canuto integrará o CNJ

+ Leia mais: www.trf5.jus.br

m função da no-
meação para 

exercer o cargo de 
conselheiro do Conse-
lho Nacional de Justiça 
(CNJ), no último dia 9, o 
desembargador federal 
Rubens Canuto renun-
ciou ao cargo de vice-
-presidente do Tribunal 
Regional Federal da 
5ª Região - TRF5, para 
evitar a incompatibili-
dade das funções. A renúncia, com 
efeitos a partir do dia 21/8, foi 
comunicada pelo magistrado na 
sessão do Pleno de ontem (14). O 
presidente do Tribunal, desembar-
gador federal Vladimir Carvalho, 

E

Dica cultural
O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 sedia, hoje 
(15), o Encontro Regional do 
Colégio Nacional de Ouvidores 
do Judiciário – COJUD. O even-
to, que será realizado na Sala 
Capibaribe, a partir das 9h30, vai 
reunir magistrados que atuam 

programação inclui, ainda, uma 
visita à Ouvidoria e à Presidên-
cia do TRF5. O presidente e o 
corregedor-regional da Corte, 
desembargadores federais Vla-
dimir Carvalho e Carlos Rebêlo, 
respectivamente, participam do 
evento.

nas Justiças Federal e Estadual das 
regiões Nordeste, Sul e Sudeste do 
país. Promovido pela Corregedo-
ria Regional do TRF5, o Encontro 
promoverá debates sobre temas 
como “Aspectos Atuais das Ouvi-
dorias Judiciais” e “A Ouvidoria do 
CNJ e as Ouvidorias Judiciais”. A 

15/08
Manoel Fernando Lopes de Souza
Gab. Des. Fed. Leonardo Carvalho
Josenilton da Silva
NE Sustentável

16/08

Juiz Federal Ricardo Luiz 
Barbosa de Sampaio Zagallo 

SJAL

Otávio Henrique da Silva Amaraji
NE Sustentável
Milton Silva do Nascimento
SERVIS

17/08
Rosilene Maria de Moura Braz Diniz 
Subsecretaria de Pessoal
José Guilherme Maciel Farias 
ESMAFE

18/08
Ana Cláudia de Assis Pinheiro dos Santos 
Subsecretaria do Plenário
Joel Rodrigues Ferreira Filho
Gab. Des. Fed. Paulo Cordeiro
Diana Figueiredo Pinheiro Marangon 
Gab. Des. Fed. Cid Marconi Gurgel

Audiência públicaparabenizou Canuto pela nomea-
ção, sendo seguido pelos demais 
membros da Corte. Em seguida, 
houve a eleição de um novo vice. 
O desembargador federal decano, 
Lázaro Guimarães, foi eleito por 

unanimidade para dar con-
tinuidade ao biênio 2019-
2021, compondo a Mesa Di-
retora do TRF5, ao lado dos 
desembargadores federais 
Vladimir Carvalho e Carlos 
Rêbelo (corregedor).
Posses – O desembargador 
federal Lázaro Guimarães 
tomará posse como vice-
-presidente da Corte na 
próxima quarta-feira (21). 
Já o desembargador fede-

ral Rubens Canuto deve assumir a 
função de conselheiro do CNJ no 
dia 10 de setembro, função que 
acumulará com a de membro da 
Quarta Turma do Tribunal.

O TRF5 realiza, amanhã (16), audi-
ência pública para ouvir a socieda-
de sobre as metas que deverão ser 
prioritárias para a Justiça Federal em 
2020. A sessão acontece das 10h às 
12h, na sala de reuniões do Conse-
lho de Administração de TRF5.

O Pleno do TRF5 definiu, ontem 
(14), as três personalidades que 
serão agraciadas com a meda-
lha Pontes de Miranda, mais alta 
honraria concedida pelo Tribunal. 
Foram aprovados, por unanimi-
dade, os nomes do desembarga-
dor federal Manoel Erhardt, que 

presidiu a Corte durante o biênio 
2017-2019; do advogado sergi-
pano José Francisco da Rocha, 
de 93 anos e ainda atuante; e do 
advogado alagoano Evilásio Fei-
tosa da Silva, que possui 42 anos 
de atuação jurídica.

Dentro dos trabalhos da inspeção 
que o Conselho Nacional de Justiça 
realizará no TRF5 na próxima se-
mana, será disponibilizada a tarde 
da segunda-feira (19), para atendi-
mento ao público, a partir das 14h. 
O trabalho será realizado no 13º 
andar, por ordem de chegada, pelo 
juiz auxiliar coordenador da Corre-
gedoria Nacional de Justiça, Márcio 
Luiz Coelho de Freitas. Os interes-
sados poderão trazer reclamações, 
dúvidas e sugestões sobre proces-
sos judiciais e/ou administrativos.
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Exposição - A exposição cultural Patrimônio Arqueológico de Pernam-
buco acontece sábado (17), das 10h às 16h, em um museu itinerante 
que fica localizado na Praça de Dois Irmãos, no bairro homônimo. A 
exposição conta com um acervo arqueológico para estimular o conhe-
cimento e a pesquisa histórica para os mais variados públicos.

Rubens Canuto Lázaro Guimarães


