
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Christine Matos, Wolney Mororó, Ana Clara Reis, Felipe Oliveira, 
Sarah Pedon, Marina Afonso, Cesar Castanha e Danilo Galindo 
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528 

Edição nº 2680
www.trf5.jus.br

comunicacaosocial@trf5.jus.br
Fotos: Juliana Galvão, Roberta 

Mariz, Hudson Ramos e 
Danilo Galindo 

Autoridades

Sentença cumprida

+ Leia mais: www.trf5.jus.br

de Setembro16
QUARTA

O

Tássia Maria Ferreira Sarinho
Gab. Des. Federal Cid Marconi 
Weullis Gomes de Albuquerque
SOSERVI

Aniversariantes

TRF5 é destaque no Relatório Justiça 
em Números 2015

Edilson Nobre é eleito presidente da Quarta Turma

melhor desempenho entre os 
TRFs do País foi o do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região – 
TRF5. É o que aponta o Relatório 
Justiça em Números 2015 (ano-ba-
se 2014), produzido pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e lançado 
oficialmente ontem (15), em Bra-
sília/DF. De acordo com o Índi-
ce de Produtividade Comparada 
(IPC-Jus), o TRF5 obteve 93,4% de 
eficiência. Dados do relatório dão 
conta que o TRF5, além de aumen-
tar a produtividade global, apre-
sentou o Índice de Produtividade 
dos Magistrados (IPM) superior ao 
necessário, 3.283, superando em 

quase mil processos 
o segundo maior 
IPM da Justiça Fede-
ral, 2.386, do TRF3. 
O TRF5 apresentou 
também redução na 
taxa de congestio-
namento, ficando 
abaixo da estimada 
para os demais TRFs. 
As seis unidades judiciárias que 
compõem esta Região – RN, PE, 
AL, PB, CE e SE – obtiveram índices 
entre os 10 maiores do 1º grau. O 
presidente do TRF5, desembarga-
dor federal Marcelo Navarro, atri-
bui os bons resultados ao trabalho 

de magistrados e servidores. “No-
vamente os números demonstram 
que a Justiça Federal da 5ª Região 
é a melhor do Brasil. Momento de 
felicidade pelo bom trabalho reali-
zado e cada vez mais reconhecido”.

O desembargador federal Edilson Nobre foi 
eleito, ontem, presidente da Quarta Turma 
do TRF5, para o biênio 2015-2017, em subs-
tituição ao desembargador federal Rogério 
Fialho, que assume a presidência da Corte 
no próximo dia 21. O desembargador federal 
Lázaro Guimarães e o desembargador federal 
convocado, Manuel Maia, comporão o co-
legiado a partir da sessão de julgamento do 
dia 22 de setembro.

Comemoração - A diretora da Sub-
secretaria de Recursos Extraordiná-
rios, Especiais e Ordinários (SREEO), 
Rejane Delgado, foi surpreendida, 
ontem, com uma festinha surpresa 
para comemorar seu aniversário. En-
tre os que foram prestigiá-la, o vice-
-presidente do TRF5, desembargador 
federal Roberto Machado, e o asses-
sor Tito Porfírio Sampaio Júnior.

A entrega de convites 
ao prefeito da cidade do 
Recife e ao governador 
de Pernambuco, respec-
tivamente, Geraldo Júlio 
e Paulo Câmara, ontem, 
encerra o cronograma 
de visitas do desembar-
gador federal Rogério 
Fialho a autoridades que 
estão sendo convida-
das para a sua posse na 
presidência do TRF5, a 
ser realizada na próxima 
segunda, dia 21, às 17h, 
no Pleno da Corte.

Na edição desta semana, o pro-
grama Via Legal traz uma boa 
notícia sobre a saúde pública em 
Pernambuco. Em cumprimento 
a uma sentença da 3ª Vara da 
Justiça Federal, o Hospital das 
Clínicas, no Recife, consertou 
todos os elevadores que esta-
vam parados. A administração da 
unidade também realizou outras 
melhorias emergenciais em sua 
infraestrutura. A decisão revelou 
uma postura que deveria ser re-
gra: o respeito a pacientes e pro-
fissionais. Confira esta e outras 
reportagens no Via Legal, que é 
exibido pela TV Justiça, às 21h30 
(quarta-feira), 11h30 (sexta-feira) 
e 22h30 (domingo). Assista tam-
bém na TV Brasil, na TV Cultura 
e pela internet, no www.youtube.
com/programaViaLegal.


