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Doação de Sangue
A servidora Manuela Oliveira, da 

Vice-presidência, solicita doação de 
sangue, de qualquer tipo, em nome de 
sua tia, Judith Lins da Silva, internada 

no Hospital Albert Sabin. Quem quiser 
ajudar deve se dirigir ao IHENE (Rua 

Tabira, nº 54, Boa Vista). 

Segunda Turma

Saiba mais: www.trf5.jus.br
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Emoção marca homenagem ao ministro Ribeiro Dantas 

Gestores do TRF5 discutem pauta administrativa

Juiz Federal Marco Bruno 
Miranda Clementino 

Diretor da SJRN – Natal

Juiz Federal Carlos Wagner 
Dias Ferreira 

SJRN – Turma Recursal

Beatriz Cabral Netto
Gab. Des. Conv. Rubens Canuto Neto
Analândia Aguiar de Freitas Leite
Gab. Des. Fed. Vladimir S. Carvalho
Simone Maria Coelho Lustosa e Silva
Divisão da 3ª Turma
Hudson Ramos Santos das Chagas
Divisão de Comunicação Social
7 de novembro (sábado)

Des. Federal Convocado
Alexandre Costa de Luna Freire 

TRF 5ª Região
Joana Turton Lopes
Gab. Des. Fed. Edilson Nobre Júnior
Ana Maria de Lucena Silva
Divisão de Folha de Pagamento
Alda Maria de Souza Santos
Divisão da 2ª Turma
Fernando Cunha Filho
Divisão da 1ª Turma
8 de novembro (domingo)
Albérico Nascimento Aleixo
Secretaria Judiciária
Ricardo Sérgio Schmitz
Tecnologia da Informação

emoção deu o tom da ho-
menagem dos magistrados 

e servidores do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região – TRF5, 
prestada, ontem, ao ministro do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. 
A cerimônia foi realizada no Pleno 
e contou com apresentações mu-
sicais do coral infantil do Conser-
vatório Pernambucano de Música 
e da servidora Lisiane Ramalho, 
da Presidência. O desembargador 
federal Edilson Nobre discursou 
em nome do TRF5, destacando 
qualidades do homenageado des-
de quando este era estudante de 
Direito da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte. “O juiz, com 
toques do bom ativismo, manifes-
tou-se não somente na aplicação 

da lei num raciocínio que se en-
cerrava no silogismo das premis-
sas maior e menor, porém, antes 
e por tudo, com a permanente 
preocupação de fazer a justiça do 
caso concreto. Continue a honrar 
a magistratura e o STJ, tal como o 
inesquecível desembargador Mar-
celo Navarro serviu à justiça e aos 
jurisdicionados do TRF5”. 
Integridade - A ex-assessora 
especial do então desembargador 
federal Marcelo Navarro, Josely 
Santana, falou em nome dos ser-
vidores, enfatizando a integridade 
do ex-chefe. “Sabemos da impor-
tância da sua ascensão para este 
País, que anda tão descrente de 
suas instituições. Sua integridade 
moral, sua competência jurídi-
ca e coragem farão a diferença”. 

Bastante emocionado, o ministro 
Ribeiro Dantas agradeceu a ho-
menagem, declamando o poema 
“Ausência”, de Carlos Drummond 
de Andrade, por meio do qual de-
monstrou a falta que já sente do 
TRF5. “Este tribunal não é o prédio 
nem mesmo a instituição séria e 
respeitável, por ser o melhor Tri-
bunal do País. É, sobretudo, as 
pessoas: os colegas e servidores. 
A falta do Tribunal é a mesma que 
sinto dos meus pais. Manterei o 
Tribunal sempre comigo”, assegu-
rou. O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Rogério Fialho, 
encerrou a homenagem, afirman-
do que a cerimônia não era uma 
despedida, mas um encontro para 
simbolizar a amizade.

A diretora-geral do TRF5, Marga-
rida Cantarelli, se reuniu, ontem 
(5), com os chefes de gabinete 
e diretores das secretarias Ad-
ministrativa e Judiciária, das 
subsecretarias de Apoio Especial 
(SAE) e Tecnologia da Informa-
ção (STI) e da Divisão de Material 

e Patrimônio. Na pauta, assuntos 
administrativos referentes à segu-
rança e transporte, implantação de 
sistema administrativo para a área 
de material e patrimônio, a partir 
do início de 2016; e a substituição 
do Fluxus pelo Sistema Eletrônico 
de Informações (SEI) do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região, que 
permite a melhoria da gestão de 
documentos e processos eletrô-
nicos administrativos. Os partici-
pantes também discutiram sobre o 
Processo Judicial Eletrônico (PJe), 
as novidades do Código de Pro-
cesso Civil (CPC), além dos enca-

minhamentos dos temas abor-
dados pelo presidente do TRF5, 
desembargador federal Rogério 
Fialho, durante evento comemo-
rativo ao Dia do Servidor, realiza-
do no último dia 27/10, entre os 
quais, o Programa de Qualidade 
de Vida.

A Segunda Turma de julgamento 
do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 informa que 
a partir da próxima terça-feira, 
10 de novembro, até 15 de de-
zembro, dia da última sessão 
ordinária do ano, as reuniões do 
Colegiado iniciarão às 13h, e não 
às 14h, como vinha ocorrendo.


