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Marcelo Navarro entrega convite no TRE

Francisco Wildo e Barros Dias recebem 
homenagem da Rejufe

de Março26
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TRF5 aprova 
Plano de Obras

Curso de 
Excelência no 
Atendimento na 
Esmafe

Jantar comemorativo à nova mesa diretora
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Aniversariantes

Marcelo Navarro, Ubiratan Delgado e Rogério Fialho

D urante a reunião do Con-
selho de Administração do 

Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região - TRF5, realizada ontem, 
o presidente e o corregedor-
-regional do TRF5, respectiva-
mente, desembargadores fede-
rais Francisco Wildo e Francisco 
Barros Dias, receberam uma 
homenagem da Associação dos 
Juízes Federais da 5ª Região 
(Rejufe). O presidente da Reju-
fe, juiz federal Antônio José Araújo, 
entregou uma placa em reconhe-
cimento ao trabalho e à dedicação 
dos dois desembargadores nas 
questões que envolvem a carreira 
da magistratura federal. “Esta ho-

menagem é extensiva aos demais 
desembargadores e membros do 
Conselho, especialmente pela re-
ceptividade e diálogo que tiveram 
com a Associação neste período de 
um ano de nossa gestão”, destacou 
Antônio José Araújo.

Despedida – A participação do 
desembargador federal Fran-
cisco Wildo à frente da pre-
sidência do Conselho de Ad-
ministração não foi encerrada 
ontem. Ficou acordado entre 
os membros do colegiado que 
haverá uma próxima reunião 
no dia 8/04, a partir das 9h, 
antecedendo a posse da nova 
mesa diretora, que será com-
posta pelos desembargadores 

federais Marcelo Navarro, Roberto 
Machado e Fernando Braga, res-
pectivamente, os futuros presi-
dente, vice e corregedor-regional 
da Corte, no dia 8/04, às 17h, no 
Pleno do TRF5.

O Pleno do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5, apro-
vou, ontem (25/03), o Plano de 
Obras da Justiça Federal da 5ª Re-
gião para o exercício de 2016, em 
cumprimento à Resolução Nº 114, 
de 20/04/2010, do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), que dispõe 
sobre o planejamento, a execução 
e o monitoramento das obras do 
Poder Judiciário.

O desembargador federal Marce-
lo Navarro entregou, ontem, pela 
manhã, o convite de posse da 
nova mesa diretora do TRF5 ao 
presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral de Pernambuco (TRE-
-PE), Fausto Campos. A soleni-
dade de posse será realizada no 
auditório do Pleno do TRF5, no 

Os desembargadores federais 
Marcelo Navarro, Roberto Ma-
chado e Fernando Braga vão 
comemorar as suas posses como 
presidente, vice-presidente e 
corregedor do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5, res-
pectivamente, com um jantar de 
adesão no Arcádia Boa Viagem 

dia 8 de abril, às 17h. Navarro, que 
assumirá a presidência do TRF5, 
atua também naquela Corte como 
desembargador eleitoral substitu-
to. Os desembargadores federais 
Roberto Machado e Fernando 
Braga assumirão, respectivamente, 
a vice-presidência e a corregedoria 
regional.

(Av. Boa Viagem, 802), no dia 8/04, 
a partir das 20h, logo após a so-
lenidade de posse da nova mesa 
diretora, que começa às 17h. Inte-
ressados em aderir ao evento em 
homenagem aos desembargado-
res devem entrar em contato com 
o Núcleo de Cerimonial, por meio 
do telefone: (81) 3425.9020.

O Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (NDRH) 
do TRF5 promove, hoje e amanhã 
(27), das 9h às 19h, na Escola de 
Magistratura Federal da 5ª Região 
(Esmafe), o Curso de Excelência 
no Atendimento. Voltado para os 
servidores do Tribunal, a capaci-
tação será ministrada pelo profes-
sor Rossini de Azevedo Medeiros, 
que possui vasto conhecimento 
na área.

Após 10 anos de existência, o 
relatório Justiça em Números irá 
ganhar novas informações em sua 
próxima edição. O Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) pretende 
acrescentar indicadores inéditos, 
aperfeiçoar alguns existentes e 
excluir os pouco relevantes. O CNJ 
incluiu, no último relatório, indica-
dores sobre conciliação, tempo de 
tramitação dos processos nos tri-
bunais e quantidade de processos 
suspensos, devido aos institutos 
da repercussão geral e dos recur-
sos repetitivos. De acordo com o 
colegiado, o modelo atual foi de-
talhado no anexo da Resolução nº 
76/2009 e, desde então, não havia 
passado por reformulações.

Relatório Justiça 
em Números 2016


