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Conselho aprova indicações para a
direção das Seções Judiciárias

Habeas Copos 
sairá amanhã

Via Legal mostra resultados das ações da Justiça Federal

Edital de remoção de juiz federal
substituto para SJSE

Conselho de Administra-
ção do Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região – TRF5 
aprovou, ontem, as indicações 
do presidente eleito para o 
biênio 2017/2019, desembar-
gador federal Manoel Erhardt , 
dos novos gestores das Seções 
Judiciárias da 5ª Região. “Aos 
que continuarão, muito boa 
sorte e parabéns pela disposi-
ção em continuar contribuindo, 
na quase totalidade das vezes, 
com imenso sacrifício pessoal. 
Aos que cumprirão a missão 
atual e certamente receberão ou-
tras, vamos continuar na luta até 3 
de abril.  Os agradecimentos se-
guirão oportunamente, pois ainda 
temos muito a realizar até a passa-
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gem do bastão”, destacou o atual 
presidente do TRF5, desembarga-
dor federal Rogério Fialho Moreira.
Diretores – Manoel Erhardt in-
dicou para a direção do Foro da 
Seção Judiciária de Pernambuco 

(SJPE) o juiz federal Frederico José 
Pinto de Azevedo, e como vice-
-diretor, o juiz federal César Arthur 
Cavalcanti de Carvalho. A direção 
das demais seções judiciárias será 
assumida pelos seguintes juízes 
federais: Bruno Teixeira de Paiva 
(diretor) e Emiliano Zapata (vice-
-diretor)  para a SJPB; Marco Bru-
no Miranda Clementino (diretor) 
e Carlos Wagner Ferreira (vice-
-diretor) para a SJRN; Bruno Carrá 
(diretor) e Luís Praxedes Vieira da 
Silva (vice-diretor) para a SJCE; 
Raimundo Campos (diretor) e 
André Carvalho Monteiro (vice-
-diretor) para a SJAL; Marcos An-
tônio Garapa de Carvalho (diretor) 
e Gilton Batista Brito (vice-diretor) 
para a SJSE.

Nesta semana, o programa Via 
Legal exibe uma reportagem espe-
cial sobre o trabalho que a Justiça 
Federal vem fazendo nos últimos 
anos e as iniciativas criadas a partir 
do planejamento estratégico. Você 
vai conferir um balanço dessas 

ações e saber como funciona cada 
uma das metas. Uma delas, por 
exemplo, é não acumular o acervo 
de ações penais e agilizar seus jul-
gamentos. Nesta meta, o destaque 
vai para o TRF da 5ª Região, que su-
perou o índice de 100% – o que sig-

nifica dizer que conseguiu reduzir o 
seu estoque de ações criminais, em 
relação ao ano anterior. Na repor-
tagem, o presidente do TRF5, de-
sembargador federal Rogério Fialho 
Moreira, fala sobre esses resultados, 
dando enfoque aos processos que 

envolvem corrupção e improbida-
de administrativa. Confira esta e 
outras reportagens no Via Legal, 
que vai ao ar às 21h (horário de 
Brasília), na TV Justiça. Assista tam-
bém no YouTube, no www.youtube.
com/ProgramaViaLegal. 

Amanhã, às 19h, o Habeas Copos, 
bloco carnavalesco da Asserjufe/
PE, vai ganhar as ruas do Bairro 
do Recife. A concentração será no 
estacionamento da Escola de Ma-
gistratura Federal (Esmafe). Quem 
ainda não garantiu a camisa, pode 
procurar Cristiane, no ramal 9581. 
O preço da camisa para associados 
da Asserjufe/PE e seus dependen-
tes é R$ 20. Para os não associados 
o valor é R$ 30. A animação dos 
foliões ficará por conta de uma or-
questra de frevo e do DJ Nando. 

Os juízes federais substitutos da 
Justiça Federal na 5ª Região in-
teressados em remoção para o 
cargo vago de juiz federal subs-
tituto na 2ª Vara da Seção Judi-
ciária do Estado de Sergipe têm 
dez dias, a contar da publicação 

do Edital de Remoção nº 1/2017, 
para formular sua intenção. Para 
se candidatar, o magistrado deve 
enviar e-mail para o endereço 
eletrônico: namag@trf5.jus.br. O 
critério de seleção para ocupar a 
vaga será o de antiguidade.


