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Aniversariantes

Presidente do TRF5 agradece empenho 
pela conquista do Selo Diamante

Pleno do TRF5 aprova voto de reconhecimento a 
Margarida Cantarelli

Juiz Federal Bruno Leonardo 
Câmara Carrá

Diretor SJCE – Turma Recursal

Juiz Federal 
Bruno Teixeira de Paiva

Corregedoria-Regional do 
TRF5

Luiz Gustavo Cabral Gaspar de Oliveira
Divisão de Material e Patrimônio
Valfrido Batista Santiago Júnior 
Secretaria Judiciária

TRF Hoje no recesso 

Capacitação para 
gabinetes

presidente do TRF5, 
desembargador fe-

deral Rogério Fialho Mo-
reira, esteve, na última 
quinta-feira (15), na Sub-
secretaria de Tecnologia 
da Informação (STI), para 
agradecer pelo empenho 
da equipe, que contri-
buiu de forma decisiva 
para a conquista do Selo 
Justiça em Números, categoria 
Diamante. A premiação foi recebi-
da pelo TRF5, no dia 5/12, durante 
o 10º Encontro Nacional do Poder 
Judiciário, realizado Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), em Brasília. 
Criada pelo Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), em 2013, o Selo visa 
a estimular o aperfeiçoamento ge-
rencial e promover a transparência 
dos tribunais brasileiros. 
Reconhecimento - Na ocasião do 
recebimento do Selo Diamante, 
Fialho ressaltou o empenho dos 

O decano do TRF5, desembar-
gador federal Lázaro Guimarães, 
propôs, na última quarta-feira 
(14), durante a sessão do Pleno, 
um voto de reconhecimento ao 
trabalho de Margarida Cantarelli 
à frente da Diretoria Geral (DG) 
do TRF5, o qual foi acolhido por 

envolvidos na conquis-
ta. “Durante mais de 
um ano, vários setores 
do Tribunal se empe-
nharam no aperfeiço-
amento dos  nossos 
instrumentos de gestão 
e dos mecanismos de 
estatísticas e de tra-
tamento das informa-
ções. Registro nosso 

agradecimento a cada magistrado 
e servidor da 5ª Região, todos 
engajados em contribuir para uma 
administração mais eficiente, re-
quisito indispensável para que a 
jurisdição seja prestada de modo 
célere e efetivo”.

unanimidade pelo colegiado e pelo 
representante do Ministério Pú-
blico Federal, procurador-regional 
da República Roberto Moreira de 
Almeida. “A sua gestão foi bastante 
produtiva. Não contaremos mais 
com o apoio de Margarida na DG, 
mas com certeza, contaremos com 

a companhia dela na Amado e em 
todas as principais ocasiões do 
TRF5”, ressaltou Lázaro Guimarães. 
Margarida Cantarelli permanece 
na Diretoria Geral até o dia 20 de 
dezembro. O atual chefe da Asses-
soria Jurídica da Presidência, Arthur 
Pedrosa, assumirá a DG.

Visita - A última sessão do 
Conselho de Administração 
do TRF5 em 2016 foi reali-
zada na última quarta-feira 
(14) e contou com a ilustre 
presença do desembarga-
dor federal emérito Ridalvo 
Costa, primeiro presidente 
desta Corte.

Estão abertas as inscrições para o 
curso “Nova Sessão de Julgamen-
to no PJe”, destinado a servidores 
de gabinetes desta Corte. O trei-
namento será ministrado na Esco-
la de Magistratura Federal da 5ª 
Região (Esmafe), em duas turmas: 
uma no dia 10/01/2017 e a outra, 
no dia 11/01/2017, das 14h às 17h. 
A capacitação será ministrada pela 
diretora da Secretaria Judiciária, 
Telma Motta, e pelos servidores 
daquele setor, Valfrido Santiago e 
Karla Ramos. Durante o recesso, 
será disponibilizada uma nova ver-
são do sistema PJe, com alterações 
de funcionalidades referentes à 
sessão de julgamento. Estão sen-
do disponibilizadas 30 vagas para 
cada turma. Para se inscrever, os 
interessados devem enviar e-mail 
para: cursos@trf5.jus.br.

O Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (NDRH) 
lembra às chefias dos setores que 
compõem o TRF5 a importância 
de preencher e devolver, até hoje 
(19/12), por e-mail, o formulário 
de Levantamento de Necessidades 
de Capacitação – LNC para 2017. 
A tabulação dos dados permitirá 
o planejamento de programas de 
aprimoramento de pessoal para o 
próximo ano. O documento de-
verá ser encaminhado para ndrh-
-treinamento@trf5.jus.br.

O jornal Mural TRF Hoje, edita-
do pela Divisão de Comunicação 
Social do TRF5, não será publicado 
durante o recesso forense.


