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Nova diretoria da Rejufe toma posse

de Abril

SEXTA Advogados utilizam sustentação oral 
por videoconferência no Tribunal

Comissão Socioambiental do TRF5
aprova Plano de Logística Sustentável

Aniversariantes
Suely Tavares de Albuquerque
Soservi – Limpeza

Sábado 02.04
Marco Antônio Mafra de Oliveira
Divisão da 1ª Turma
Anne Cristine Timóteo Alves
Gab. Des. Federal Paulo Cordeiro
João Antônio Manso Raimundo Rocha
Gab. Des. Federal Roberto Machado
Solange Raquel Cordeiro V. dos Santos
Subsecretaria de Recursos

Comissão de Gestão Socio-
ambiental do Tribunal Regio-

nal Federal da 5ª Região – TRF5 
se reuniu, na última segunda-feira 
(28/03), para aprovar a elaboração 
do Plano de Logística Sustentá-
vel (PLS-PJ), proposta que visa à 
adoção de modelos de gestão 
organizacional e de processos es-
truturados na promoção da sus-
tentabilidade ambiental, econô-
mica e social. As ações constantes 
no PLS-PJ atentam para critérios e 
práticas de sustentabilidade a se-
rem inseridos na 5ª Região, dentre 
as quais, a racionalização, a coleta 
seletiva solidária, o descarte de 

resíduos recicláveis, as licitações 
sustentáveis e a compra compar-
tilhada. O documento segue para 
análise da Presidência do TRF5. 
Ecos Pernambuco – Entre as de-

liberações da Comissão Socio-
ambiental do TRF5 para este ano, 
está a de passar a integrar o Co-
mitê Ecos Pernambuco (Encontro 
de Comissões Socioambientais), 
formalizado em 2014, através 
de cooperação técnica entre os 
quatro Tribunais com atuação em 
Pernambuco (de Contas, de Jus-
tiça, do Trabalho e o Eleitoral) e a 
Universidade Federal Rural de Per-
nambuco, que tem expertise para 
a gestão dos resíduos sólidos. A 
cooperação tem como objetivo 
desenvolver e compartilhar ações 
na área da responsabilidade socio-
ambiental.

A nova mesa diretora da Asso-
ciação dos Juízes Federais da 5ª 
Região - Rejufe tomou posse, 
ontem (31/03), em solenidade 
realizada no auditório da Escola 
de Magistratura Federal (Esmafe). 
Foram eleitos para presidente e 
vice-presidente, respectivamente, 
os juízes federais Júlio Coelho e 
Paulo Parca de Pinho, que co-

mandarão a Rejufe durante 
o biênio 2016/2018. O vice-
-presidente do TRF5, de-
sembargador federal Rober-
to Machado, que também 
participa da nova diretoria 
como 1º suplente, repre-
sentou o Tribunal na solenidade. 
Pela manhã, os novos dirigentes 
foram recebidos pelo presidente 

do TRF5, desembargador federal 
Rogério Fialho, que destacou o 
diálogo entre as instituições.

A Primeira e 
Terceira turmas 
do TRF5 tam-
bém tiveram 
sustentações 
orais por vi-
deoconferên-
cia, durante 
a sessão de 
ontem (31/03). 
A prática vem 
acontecendo nesta Corte desde 
a última terça-feira (29), quando 
a Quarta Turma recebeu a trans-
missão da primeira sustentação 
oral por videoconferência, no 
âmbito da Justiça Federal na 5ª 
Região, após a entrada em vigor 
do novo Código de Processo Ci-
vil. Na Primeira Turma, composta 
pelos desembargadores federais 
Manoel Ehrardt (presidente), Ale-
xandre Luna e Manuel Maia (con-
vocado), o processo era criminal, 
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mas o advogado Rostan Mene-
zes Maravilha solicitou a defesa 
por videoconferência, a partir da 
sede da Justiça Federal em Ala-
goas, em Maceió. Já na Terceira 
Turma, formada pelos desembar-
gadores federais Paulo Cordeiro 
(presidente), Cid Marconi e Car-
los Rebêlo, a sustentação oral foi 
feita pelo advogado Murilo Ma-
riz de Faria Neto, a partir da sede 
da Justiça Federal no Rio Grande 
do Norte, em Natal.


