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Conhecendo TRF5o 

TRF5 Literário

Dia Nacional do Livro Infantil

O Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região está utilizando, desde a última 
sexta-feira (15), o twitter, ferramenta 
atualizada pela Divisão de Comunica-
ção Social para divulgar as ações do 
TRF5 nas redes sociais. A identidade 
visual da página do Tribunal foi desen-
volvida pela Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação. Para acessar e seguir o perfil do 
TRF5 basta digitar o endereço: http://www.
twitter.com/trf5 e clicar no botão “Follow”.

Acompanhe o 
TRF5 no twitter

• O desembargador federal Luiz Alberto 
Gurgel de Faria é um dos autores da 5ª 
edição do Código Tributário Nacional Co-
mentado, uma publicação da Editora Re-
vista dos Tribunais (ERT), organizada por 
Vladimir Passos de Freitas. O lançamento, 
com sessão de autógrafos, será na Livra-
ria RT de São Paulo, no próximo dia 28, às 
18h. Além do livro do desembargador Luiz 
Alberto, outras obras da ERT serão lança-
das. A Livraria RT de São Paulo fica na Rua 
Conde do Pinhal, 80 - Centro.

• Será lançado no próximo dia 27 de abril 
o livro A Improbidade Processual da Ad-
ministração Pública e sua Responsabilida-
de Objetiva pelo Dano Processual, do juiz 
federal Francisco Antônio de Barros e Silva 
Neto, titular da 21ª Vara da JFPE, que tem 
doutorado pela UFPE e é professor titular 
da cadeira de Direito Processual Civil na-
quela Universidade. A obra é uma publica-
ção da Editora Lumen Juris. O lançamento 
acontece no Espaço Memória da Faculdade 
de Direito do Recife (UFPE).

A Subsecretaria de Apoio Especial (SAE) 
existe desde a inauguração do TRF5 e tem 
primordial importância para os magis-
trados, servidores e visitantes, afinal, zela 
pela segurança e pela locomoção de to-
dos nesta Corte. O setor fica localizado no 
mezanino e possui 35 funcionários. A se-
ção cuida da segurança dos magistrados, 
servido-
res, do 
patrimô-
nio e do 
uso de 
veículos. 
Também 
é res-
ponsável 
pelos agentes de segurança da empresa 
terceirizada VIP, que atualmente tem 61 
funcionários espalhados pelos andares e 
arredores do Tribunal. O diretor da Sub-
secretaria, coronel Carlos Maurício de 
Albuquerque Melo, preza pelo melhor 
atendimento aos servidores. “Primeira-
mente focamos a segurança das pessoas 
e, depois, na segurança patrimonial, afinal, 
com segurança, as pessoas trabalham com 
mais tranquilidade”, explica.

Será realizada pela primeira vez na Justiça 
Federal em Pernambuco uma sessão de Tur-
ma Recursal com participação de um magis-
trado por videoconferência. A sessão acon-
tece hoje e a participante telepresencial será 
a juíza federal Carolina Souza Malta, da 17ª 
Vara, da Subseção Judiciária de Petrolina. A 
Primeira Turma é composta também pelos 
juízes Ivana Mafra Marinho e Amanda Torres 
de Lucena, a qual se encontra em licença 
médica. A sessão será presidida pelo juiz 
federal César Arthur Cavalcanti de Carvalho, 
membro suplente e mais antigo da Primeira 
Turma Recursal.

JFPE realiza 
primeira sessão 
por videoconferência

Os assessores de 
planejamento dos 
tribunais das cinco 
regiões participaram 
de uma videoconfe-
rência com a Secre-
taria de Desenvolvi-
mento Institucional 
do Conselho da Jus-
tiça Federal (CJF), com o objetivo de redefi-
nir o mapa do Planejamento Estratégico da 
Justiça Federal, que passa pela sua primeira 
revisão desde que foi instituído, em 2009. 
Durante o encontro telepresencial, o Tribu-

nal Regional da 5ª Re-
gião estava representado 
pelos servidores Juliene 
Tenório, Luiz Targino 
Dantas e Geraldo Alves, 
integrantes da Diretoria-
-Geral. O novo modelo 
estratégico consolidado 
pelo CJF valerá até o 

ano de 2015 e pretende manter um plane-
jamento único para todas as cinco regiões 
do país. Segundo o servidor Luiz Targino, 
“o aprimoramento do mapa estratégico vai 
facilitar a execução do Planejamento”.

CJF redefine planejamento 
estratégico das cinco regiões

Juliene Tenório, Luiz Targino e Geraldo Alves


