
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Christine Matos, Josie Marja, Wolney Mororó, Jéssica Xavier, 
Fernanda Farinha e Joana Medeiros 
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528 

deDezembro19

Edição nº 2077
www.trf5.jus.br

comunicacaosocial@trf5.jus.br
Fotos:  Juliana Galvão e  

Marcos Costa 

AniversariantesQUARTA

O

Juiz Federal  
Bruno Leonardo C. Carrá

SJPE

Juiz Federal 
Bruno Teixeira de Paiva

SJPB

Luiz Gustavo Cabral Gaspar de Oliveira
Subsecretaria de Material e Patrimônio
Valfrido Batista Santiago Júnior
Secretaria Judiciária
Rafael Lins Carneiro
IBROWSE

Dezoito juízes federais 
tomam posse no TRF5 

Avisos

CNJ prorroga prazo 
para responder 
pesquisa

Diretor-geral do TRF5 recebe homenagem pelo aniversário

 presidente 
do Tribunal 
Regional Fe-

deral da 5ª Região, 
desembargador 
federal Paulo Ro-
berto de Oliveira 
Lima, deu posse, 
ontem, a 18 juízes 
federais substitu-
tos que foram pro-
movidos a titulares. A solenidade foi 
realizada no gabinete da Presidência 
e contou também com as presen-
ças dos desembargadores federais 
Rogério Fialho (vice-presidente), 
Vladimir Carvalho (corregedor), José 
Maria Lucena, Francisco Barros Dias 
e os desembargadores convocados 
José Maximiliano Cavalcanti e An-
dré Tobias Granja. Pelo critério de 
antiguidade, foram promovidos os 
magistrados Maria Julia Tavares do 
Carmo Pinheiro Nunes, Tércius Gon-
dim Maia, José Donato de Araújo 
Neto, Hallison Rêgo Bezerra, Felini 
de Oliveira Wanderley, Guilherme 
Masaiti Hirata Yendo, Thalynni Ma-
ria de Lavor Passos, Paulo Roberto 

Parca de Pinho e Claudio Kitner. Os 
juízes Fábio Cordeiro de Lima, Vi-
nícius Costa Vidor, Sérgio de Abreu 
Brito, José Moreira da Silva Neto, 
Antônio José de Carvalho Araújo, 
Lauro Henrique Lobo Bandeira, Joa-
quim Lustosa Filho, Rosmar Antonni 
R. Cavalcanti de Alencar e Leonardo 
Augusto Nunes Coutinho foram 
promovidos pelo critério de mereci-
mento. Leia mais em www.trf5.jus.br.

Amanhã, o desembargador fede-
ral Paulo Roberto de Oliveira Lima 
presidirá a última sessão plenária 
de 2012. Na mesma Sessão, os 
15 desembargadores federais vão 
eleger a nova Mesa Diretora desta 
Corte para o biênio 2013/2015. 
Serão escolhidos os substitu-
tos de Paulo Roberto de Oliveira 
Lima (presidente); Rogério Fialho 
(vice-presidente); Vladimir Souza 
Carvalho (corregedor-regional); 
Geraldo Apoliano (coordenador 
dos Juizados Especiais Federais) e 
Manoel Erhardt (diretor da esco-
la de Magistratura Federal da 5ª 
Região).

Pleno realiza última 
sessão de 2012

O diretor-
-geral do 
TRF5, Mar-
cos Netto, 
ganhou, se-
gunda-feira 
(17/12), uma 
festa surpre-
sa, anteci-

pando o seu aniversário, que cai 
durante o período do recesso, dia 

A partir de amanhã (20), as edições do 
jornal mural TRF Hoje e do TRF na Tela 
serão suspensas, e só voltarão a circular 
no dia 7/01/2013.

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) realizou durante o perío-
do de  1°/11/2012 a 15/12/2012 
uma pesquisa com os juízes 
(federais e estaduais, titulares 
ou substitutos) e chefes de se-
cretaria de varas criminais do 
país, acerca da aplicabilidade da 
Lei 12.403/11 (medidas caute-
lares), no período de 5/07/2011 
a 05/07/2012. De acordo com 
o CNJ, os magistrados da área 
criminal deveriam responder 
ao questionário eletrônico dis-
ponível no sítio www.cnj.jus.br/
corporativo, assim como os di-
retores de secretaria/escrivães 
responder aos questionamentos 
sobre a aplicação das chamadas 
medidas cautelares substituti-
vas à prisão no mesmo período 
acima declinado, também me-
diante acesso ao sítio menciona-
do. O prazo para responder ao 
questionário foi prorrogado para 
o dia 31/12. Leia mais em www.
trf5.jus.br.

A eleição do garoto e garota aprendiz 
2012 marcou a confraternização dos 
estagiários de nível médio do TRF5. Joyce 
Bernardo (Gabinete do desembargador 
federal Marcelo Navarro) e Felipe Ferreira 
da Conceição (Esmafe) foram os vencedo-
res do concurso.

Aprendizes

Durante o recesso forense, o Restaurante 
Buonafina suspenderá suas atividades.

27/12. Organizada por sua equipe 
de trabalho, o jantar aconteceu 
no restaurante Buonafina e con-
tou com produção musical do DJ 
Nando e a participação do músi-
co Julius Cavalcanti (voz e violão). 
Marcos Netto também mostrou 
sua habilidade no violão, tocando 
algumas músicas. O tema da de-
coração não podia ser diferente: o 
seu time do coração, Sport Clube 

do Recife. A homenagem tam-
bém foi marcada pela exibição 
de imagens de Marcos Netto em 
momentos de grande descon-
tração, a exemplo da Olimpíada 
da JF5. Marcos Netto agradeceu 
a surpresa. “É muito gratificante 
trabalhar com vocês. Faço ques-
tão de registrar o sucesso do 
nosso trabalho enquanto equipe. 
Muito obrigado!”


