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Recicle

José Maria Lucena

Estudantes de direito da UFRN 
visitam TRF5
O Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
recebeu ontem e anteontem (dias 10 e 11), 
37 estudantes de direito da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 
Acompanhados pelo professor e juiz federal 
Marco Bruno, da 3ª Vara Federal daquele 
estado, os alunos dos 7º e 8º períodos ini-
ciaram a visita assistindo às sessões da Se-
gunda e Quarta Turmas desta Corte, onde 
puderam ver de perto o ambiente jurídico 
e as práticas por ele realizadas. Logo após, 
seguiram para o Gabinete da Presidência, 
onde foram recebidos pelo vice-presidente 
do Tribunal, desembargador federal Rogé-
rio Fialho, e pelo desembargador federal 
convocado Sérgio Murilo. Lá, conheceram 
a história do TRF5 e sua importância para 
a região. Os estudantes visitaram ainda o 
heliponto e o gabinete do desembargador 
federal Francisco Barros Dias, onde também 
contaram com a presença do desembar-
gador federal Marcelo Navarro. Juntos, os 
desembargadores falaram sobre a celerida-
de no julgamento dos processos e a rotina 
de um magistrado.

Justiça Federal foi tema de palestra - Os 
estudantes também participaram, na Esma-
fe5, das palestras “Justiça Federal: origens, 
estrutura e desafios” e “Juizados Especiais 

Federais”, respectivamente proferidas pe-
los desembargadores federais convocados 
Sérgio Murilo e Frederico Wildson, que en-
fatizaram a organização e o funcionamen-
to do TRF5. “O foco foi destacar o papel e 
que ações podem ser realizadas dentro da 
Justiça Federal, oferecendo uma noção do 
funcionamento do TRF para, quem sabe, 
despertar neles o interesse em ingressar na 
magistratura federal”, destacou Sérgio Mu-
rilo. Por sua vez, o juiz e professor da Uni-
versidade Federal de Alagoas (Ufal), Frede-
rico Wildson, salientou a atuação dos JEFs 
como mais um instrumento para garantir os 
direitos dos cidadãos de forma rápida e efi-
ciente. Não é a primeira vez que o professor 
e juiz federal Marco Bruno traz uma turma 
para visitar o TRF5. Para ele, ações como 
essas são fundamentais, pois proporciona 
aos alunos a possibilidade de ver o Tribunal 
funcionar na prática.

Luiz Alberto Gurgel  
ocupará vaga do TRE
O desembargador federal Luiz Alberto Gur-
gel de Faria foi eleito pelo Pleno, por unani-
midade, para ser o futuro representante do 
TRF5 no Tribunal Regional Eleitoral. A vaga 
é ocupada hoje pelo desembargador fede-
ral Francisco Cavalcanti. A sucessão se dará 
a partir do dia 10/06/2011. 

Barros Dias  
presidirá Gabinete 
de Conciliação
O desembargador federal Francisco 
Barros Dias foi eleito, por unanimida-
de, pelo Pleno do TRF5 para presidir 
o Gabinete de Conciliação deste Tri-
bunal.  O referido Gabinete era coor-
denado pela Vice-Presidência.

Wilza Helena Aprígio de Carvalho é su-
pervisora-assistente do Setor de Autua-
ção, Tramitação e Informação Processual 
(Satip) e está no TRF5 há 22 anos. Nas 
horas vagas, adora praticar esportes e 
nunca perde uma partida de tênis: joga 
pelo menos três vezes por semana. Além 
do esporte, adora ir ao cinema e frequen-
tar a casa de familiares. Para a superviso-
ra, formada em economia e direito, um 
dos maiores legados que se pode deixar 
para os filhos é a educação: ela dá total 
apoio aos seus filhos, Juliana e Rafael. 
Segundo Wilza, “amor de mãe é dar sem 
pensar em receber”, finaliza.

TRF5 é 
o você

Total 
apoio  

aos filhos

A Escola Judiciária Eleitoral do TRE/PE in-
forma que estão abertas até o dia 23 as 
inscrições para a especialização em Gestão 
Pública, destinada exclusivamente a ma-
gistrados, membros do Ministério Público 
e servidores públicos federais, estaduais e 
municipais. Os interessados deverão fazer 
inscrição na Escola Judiciária Eleitoral do 
TRE-PE (Av. Rui Barbosa, 320, Graças). Mais 
informações: 3231.3309/3302.6256. 

Gestão Pública

A reciclagem de papéis, vidros, plás-
ticos e metais - que representam em 
torno de 40% do lixo doméstico - re-

duz a utilização dos aterros sanitários. 
Os maiores beneficiados por esse sis-
tema são o meio ambiente e a saúde 

da população.
Fonte: www.lixo.com.br


