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Pleno do TRF5 promove 
juízes federais substitutos

de Maio29
QUINTA

Políticas públicas de saúde são discutidas na Esmafe/RN

Aniversariantes
Cariel Bezerra Patriota
Gab. Des. Federal Francisco Cavalcanti
Maria Alda Martins da Costa Barretto
Núcleo de Saúde
Maria Mazarello C. Caribé Cavalcanti
Divisão da 3ª Turma

Aviso das Turmas
Primeira

Terceira 

Portão e 
portinholas

O núcleo potiguar da Escola de 
Magistratura Federal (Esmafe/RN) 
realiza, hoje e amanhã, o seminá-
rio “Aperfeiçoamento em Direito 
à Saúde – SUS: Possibilidades e 
Limites”. O evento reunirá magis-
trados federais e estaduais, com 
objetivo de oferecer elementos 
que possam auxiliá-los na aná-

lise de demandas judiciais, tendo 
como objeto a concretização do 
direito à saúde. Durante o encon-
tro, serão abordados assuntos rela-
cionados com as políticas públicas 
da saúde, tais como “A política de 
saúde no Brasil: rumos e perspecti-
vas”, “A medicalização da socieda-
de” e “Impasses da judicialização 

do direito à saúde e o processo 
orçamentário fiscal”. Realizado 
em parceria com a Escola de Ma-
gistratura do Rio Grande do Nor-
te (Esmarn), Procuradoria Geral 
do Estado e Secretaria Estadual 
de Saúde, o seminário acontece, 
das 8h às 18h, no auditório da 
Esmarn, no bairro de Candelária. 

A Subsecretaria de Infraestru-
tura e Administração Predial 
(SIAP) concluiu, na semana 
passada, os serviços de subs-
tituição do portão da Escola 
de Magistratura Federal da 5ª 
Região (Esmafe) e das porti-
nholas do ático (16º andar). As 
obras fazem parte das ações de 
modernização das instalações 
do Tribunal. De acordo com a 
SIAP, a substituição do portão 
da Esmafe por um novo, auto-
matizado, visa a garantir mais 
segurança na entrada e saída 
do prédio da Escola. Já as ins-
talações das portinholas têm o 
objetivo de atender à solicitação 
do Corpo de Bombeiros Militar 
de Pernambuco.

A Divisão da Primeira Turma co-
munica que a sessão ordinária de 
julgamentos do dia 12/06 foi ante-
cipada para a quarta-feira, 11/06, 
em virtude da alteração do expe-
diente do TRF5 por conta do jogo 
do Brasil, que acontecerá na tarde 
da quinta-feira (12). A sessão será 
realizada às 9h, na Sala das Turmas 
Sul, no 2º andar.

Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5 promo-
veu, ontem, 13 juízes federais substitutos para o cargo de juiz 

federal, sendo sete por antiguidade e seis por merecimento. Confira, 
abaixo, os nomes, lotação atual, vara federal para onde o magistrado 
foi promovido e o critério de promoção:

O presidente da Terceira Turma, 
desembargador federal Marcelo 
Navarro, informa que as sessões 
ordinárias de julgamentos que se-
riam realizadas nas quintas-feiras 
5 e 12 de junho foram antecipa-
das para as terças-feiras 3 e 10 de 
junho, respectivamente. As sessões 
acontecerão a partir das 14h, no 
Pleno.

A Subseção Judiciária de Itapipoca 
está com inscrições abertas para 
estagiários de nível superior do 
curso de Direito. Para se inscrever, 
o candidato deverá preencher um 
formulário no Núcleo de Apoio 
Administrativo da Subseção, lo-
calizada na Rua Tenente José Vi-
cente, s/n, Itapipoca/CE, e anexar 
duas fotos 3x4, cópia do docu-
mento de identidade, declaração 
de matrícula e histórico escolar. O 
edital completo pode ser conferi-
do no site www.jfce.jus.br, no link 
Estágios ->> 2014 - >> Itapipoca.  
Mais informações pelo telefone: 
(88) 3631.0836.

Estágio em Direto 
na Subseção de 
Itapipoca/CE

Juízes federais substitutos promovidos


