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O

Juízes Federais assumem novas varas a partir de hoje

TRF5 participa de reunião do Comitê 
Gestor de Estratégia da Justiça Federal

Robotização
é pauta de
concurso

Cuidados com a saúde 
após o Carnaval

Aniversariantes
de Fevereiro

SEGUNDA

Erivânia José de Lira
Secretaria Judiciária
Helder Lins de Carvalho
Subsecretaria de Precatórios
Mariana Alves de Araújo
NDRH – Estágio Universitário
Ítalo Mendes de Oliveira
Soservi - Limpeza

No último dia 27 de janeiro, o 
Pleno do TRF5 aprovou a remo-
ção de 10 juízes federais da 5ª 
Região, a pedido, pelo critério de 
antiguidade, de acordo com as 
disposições do Edital de Remo-
ção de Juiz Federal nº 05 de 17 
de dezembro de 2015. As mu-
danças começam a valer a partir 
desta segunda. Na Seção Judiciá-

vice-presidente do Tribu-
nal Regional Federal da 5ª 

Região – TRF5, desembargador 
federal Roberto Machado, partici-
pará, amanhã (16), no Conselho da 
Justiça Federal (CJF), em Brasília, 
da 3ª Reunião do Comitê Gestor 
de Estratégia da Justiça Federal 
- Cogest. O diretor da Divisão de 
Gestão Estratégica e Estatística do 
TRF5, Luiz Targino, acompanhará 
o magistrado no evento. Em pau-
ta, a aprovação do Glossário de 
Metas para 2016 e a apresentação 
dos resultados do Diagnóstico de 
Governança e Justiça Federal e do 

ria de Alagoas, André Monteiro sai 
da 1ª Relatoria da 1ª Turma Recur-
sal dos Juizados Especiais Federais 
para a 2ª Vara; Guilherme Yendo 
deixa a 7ª Vara e passa a atuar na 
1ª Relatoria da 1ª Turma Recursal 
dos Juizados Especiais Federais; 
Rosmar Alencar vai da 8ª para a 7ª 
Vara; Cristiano Nascimento, da 10ª 
para a 8ª Vara; Isabelle Lima, da 

sistema de monitoramento das me-
tas relativos ao ano de 2015.
Cogest – De acordo com a Resolu-
ção 313/2014 do CJF, que dispõe so-
bre a Gestão da Estratégia da Justiça 
Federal, o Cogest foi instituído para 
a formulação de políticas, diretrizes 
e recomendações para o aperfeiçoa-
mento e monitoramento da estraté-
gia da Justiça Federal, dentre outras 
atribuições. A Resolução ainda es-
tabelece a periodicidade trimestral 
para a realização das reuniões do 
Comitê e que, em eventos anuais, 
a estratégia da Justiça Federal seja 
avaliada e divulgada.

11ª para a 10ª Vara. Na Seção Ju-
diciária do Ceará, por sua vez, José 
Eduardo Filho, passa da 3ª Relato-
ria da 1ª Turma Recursal dos Jui-
zados Especiais Federais para a 1ª 
Relatoria da 1ª Turma Recursal dos 
Juizados Especiais Federais; Leo-
poldo Teixeira, da 29ª Vara para a 
3ª Relatoria da 1ª Turma Recursal 
dos Juizados Especiais Federais; 

Elise Frota, da 27ª para a 29ª Vara 
da SJCE. O juiz federal Marcelo 
Rocha deixa a 15ª Vara da Seção 
Judiciária da Paraíba para a 27ª 
Vara da Seção Judiciária do Ceará 
e, por fim, Rodrigo da Fonte sai 
da 27ª Vara da Seção Judiciária 
de Pernambuco para a 15ª Vara 
da Seção Judiciária do Estado da 
Paraíba. 

Não é raro que se verifique um 
aumento da ocorrência de algu-
mas doenças após o Carnaval. Tal 
fenômeno está relacionado ao 
convívio prolongado em grandes 
aglomerações, dentre outros fa-
tores. O consumo, por vezes ex-
cessivo, dos mais variados tipos 
de alimentos e bebidas, o esfor-
ço físico considerável e, em nos-
sa região, os longos períodos de 
exposição ao sol também con-
tribuem para desgastar o orga-
nismo. Por isso, alguns cuidados 
podem ser tomados para preser-
var sua saúde, tais como: beber 
bastante água; evitar ou reduzir 
o consumo de bebidas alcoólicas 
e alimentos gordurosos; aumen-
tar o consumo de frutas e ver-
duras; procurar o médico, caso 
observe sintomas como coceira, 
corrimento ou sinais de verruga 
na região íntima, e fazer o teste 
rápido para Aids, se tiver tido 
alguma relação sexual sem pro-
teção ou tenha ocorrido algum 
acidente com o preservativo.

Estão abertas as inscrições para 
concurso de artigos sobre a 
“Robotização no Poder Judici-
ário”, promovido pela Associa-
ção de Juízes Federais do Brasil 
(Ajufe) e pelo Instituto Brasileiro 
de Administração do Poder Ju-
diciário (Ibrajus). Os artigos ap-
tos para concorrer devem abor-
dar medidas inovadoras que, 
por meio de robôs – hardware 
ou software – colaborem para a 
eficiência dos serviços judiciais 
e administrativos. O concurso 
visa a estimular o estudo do uso 
de robôs para ajudar a agilizar 
o Poder Judiciário brasileiro em 
qualquer de suas atividades, 
administrativas ou jurisdicionais. 
O período de inscrição vai até o 
dia 4 de abril. Mais informações, 
no edital disponível nos sites da 
Ajufe (www.ajufe.org.br) ou Ibra-
jus (www.ibrajus.org.br).


