
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Christine Matos, Wolney Mororó, Josie Marja, Lara Lagioia, 
Jéssica Xavier, Fernanda Farinha e Joana Medeiros 
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528 

de Abril12

Edição nº 2141
www.trf5.jus.br

comunicacaosocial@trf5.jus.br
Fotos:  Juliana Galvão e  

Marcos Costa 

AniversariantesSEXTA

N

Perfil 
Severino Félix assume 
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Margarida Cantarelli no Conselho Superior da Enfam
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Dia do Obstetra

a manhã de ontem, o presi-
dente do TRF5, desembar-

gador federal Francisco Wildo, fez 
a entrega das salas destinadas ao 
Ministério Público Federal (MPF), à 
Advocacia Geral da União, à Procu-
radoria da Fazenda Nacional (PFN), 
à Assessoria Jurídica da Caixa Eco-
nômica Federal, à Procuradoria 
Regional Federal (PRF) e à Ordem 
dos Advogados do Brasil, Seccio-
nal Pernambuco. As salas ficam no 
andar térreo do edifício-sede do 
TRF5, onde funcionava a Distribui-
ção do Tribunal, próximo às uni-
dades bancárias - Banco do Brasil 
e Caixa Econômica Federal (CEF). 
Além de procuradores, subprocu-

radores e advo-
gados, estiveram 
presentes o diretor 
geral do TRF5, 
João Botelho, e a 
diretora da Secre-
taria Judiciária (SJ) 
desta Corte, Telma 
Motta.
Otimização – De 
acordo com a di-
retora da SJ, Telma Motta, de todas 
as salas entregues ontem, o MPF, a 
PFN e a PRF não possuíam espaço 
de apoio no TRF5. Para a subpro-
curadora Regional Federal, Marília 
de Oliveira Morais, a sala vai per-
mitir racionalizar o uso de recursos 

públicos. “A PRF é responsável por 
grande volume de processos que 
tramitam no TRF5 e, com a sala de 
apoio, nosso trabalho será otimiza-
do, possibilitando maior eficiência 
e celeridade na tramitação dos 
processos”. 

O Pleno do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) aprovou, por acla-
mação, os nomes dos desem-
bargadores Margarida Cantarelli 
(TRF5) e Rui Stocco (TJSP) para 
compor o Conselho Superior da 
Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistra-

dos Ministro Sálvio de Figueiredo 
(Enfam). A estrutura orgânica da 
Enfam é composta pelo Conse-
lho Superior e pela direção geral. 
Integram o conselho a diretora-
-geral, ministra Eliana Calmon, que 
o preside; a vice-diretora, minis-
tra Nancy Andrighi; o diretor do 

Centro de Estudos Judiciários 
do Conselho da Justiça Federal 
(CJF), ministro Arnaldo Esteves 
Lima; os ministros Castro Meira 
e Humberto Martins e os quatro 
magistrados que representam 
a Justiça Federal e a Justiça dos 
estados.

Servidor do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região - TRF5 
desde 1989, o biólogo Severino 
Ramos Félix Ferreira assumiu 
a diretoria da Subsecretaria de 
Material e Patrimônio (SMP). 
Pela primeira vez no cargo, 
Severino pretende continuar a 
administração anterior e desen-
volver, com a ajuda da equipe, 
melhorias para o setor. Dentre 
os objetivos a alcançar, está a 
elaboração do Manual de Pro-
cedimentos Administrativos 
para Controle dos Bens Patri-
moniais, para facilitar a entrada 
e saída de materiais no Tribu-
nal, e o desenvolvimento do 
Sistema e-compras. Lotado na 
SMP desde que entrou no TRF5, 
Severino tem confiança no que 
virá pela frente. “Tenho as me-
lhores expectativas, pois conhe-
ço tudo e todos daqui. Somos a 
família SMP e faremos o melhor 
possível para o crescimento da 
Subsecretaria”.

A Justiça Federal do Rio Gran-
de do Norte está com inscrições 
abertas para a formação de cadas-
tro de conciliadores na 11ª Vara 
Federal, localizada na cidade de 
Assu. As inscrições ficarão abertas 
até dia 30/04, na sede da Subse-
ção Judiciária de Assu. Os inte-
ressados devem possuir qualifica-
ção compatível para exercício da 
atividade de conciliador, sendo a 
preferência dada aos bacharéis em 
Direito e estudantes universitários 
do curso de Direito.


