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PERMUTA
A servidora Josefa de Lima Ferreira, 

analista judiciária do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e Territó-

rios, que se encontra cedida ao TRF5, 
pretende continuar em Pernambuco. 

Para isso, necessita permutar com 
algum servidor vinculado a tribunais 
sediados em Brasília. Contatos: (81) 
9972-3918 e (81) 3425-9736 ou e-

-mail josefa@trf5.jus.br.

O

Precatórios

TRF5 define lista tríplice para 
vaga de desembargador federal

de Março12
QUINTA

Juízes federais substitutos são promovidos a titulares

Ponto Eletrônico 
Biométrico Jacquitan Yeshuwa Naptuno Silva

Subsecretaria de Recursos
Carlos Fernando Loiola Júnior
Subsecretaria de tecnologia da Informação
Alexandre Berto de Oliveira
Subsecretaria de tecnologia da Informação

Aniversariantes

Pleno do Tri-
bunal Regional 

Federal da 5ª Região 
– TRF5 definiu, ontem 
(11/03), a lista tríplice 
que será encaminhada 
à Presidente da Repú-
blica para a escolha 
do nome que ocupará 
a vaga de desembar-
gador federal, des-
tinada à Ordem dos 
Advogados do Brasil 
(OAB). Os três advo-
gados mais votados 
foram Maria Lúcia Ca-
valcanti Jales Soares (RN), com 12 
votos; Cid Marconi Gurgel de Sou-

za (CE), com 10 votos; e Aquiles 
Viana Bezerra (PE), com 9 votos. 

O Pleno do TRF5 promoveu, 
ontem, seis juízes federais substi-
tutos a titulares. Confira a relação 
dos magistrados, a lotação atual 
e a vara para onde foram promo-
vidos: Kepler Gomes Ribeiro, da 
28ª Vara Federal/Fortaleza (CE) 
para a 12ª Vara Federal/ Pau dos 

Ferros (RN); Sophia Nóbrega Câ-
mara Lima, da 13ª Vara Federal/
Mossoró (RN) para a 9ª Vara Fede-
ral/Caicó (RN); Marcelo Sampaio 
Pimentel Rocha, da 14ª Vara Fede-
ral/Fortaleza (CE) para a 15ª Vara 
Federal/Sousa (PB); Pablo Enrique 
Carneiro Baldivieso, da 8ª Vara Fe-

deral/Petrolina (PE) para a 8ª Vara 
Federal/Sousa (PB);  Isabelle Mar-
ne Cavalcanti de Oliveira Lima, da 
5ª Vara Federal/Maceió (AL) para 
a 27ª Vara Federal/Ouricuri (PE); 
Felipe Mota Pimentel de Oliveira, 
da 5ª Vara Federal/Recife (PE) para 
25ª Vara Federal/Iguatu (CE).

Vacância – A vaga 
era ocupada pela 
desembargadora fe-
deral emérita Marga-
rida Cantarelli, que 
se aposentou em 
março do ano pas-
sado. Os candidatos 
só foram indicados 
pela OAB no último 
dia 3 de fevereiro. A 
lista era composta, 
ainda, pelos advo-
gados Fábio Costa 
de Almeida Ferrario 
(AL), Newton Nobel 

Sobreira Vita (PB) e Sandro Me-
zzarano Fonseca (SE).

A Subsecretaria de Pessoal 
(SDP) solicita aos gestores do 
ponto eletrônico biométrico 
que ainda não fecharam os 
relatórios de frequência dos 
meses de outubro, novembro e 
dezembro de 2014, bem como 
os meses de janeiro e feverei-
ro de 2015, para que fechem 
e enviem os documentos para 
a Subsecretaria de Pessoal. O 
procedimento deve ser feito 
pelos gestores das unidades, 
acessando o ponto eletrôni-
co biométrico na intranet do 
Tribunal, por meio da opção 
“fechar mês”. Mais informações 
com Emmanuelle, nos ramais 
9232/9881.

A Subsecretaria de Precatórios in-
forma que, até o momento, a Se-
cretaria do Tesouro Nacional e o 
Conselho da Justiça Federal não 
divulgaram o calendário de paga-
mento dos Precatórios do exercício 
2015. De acordo com o setor, tão 
logo seja apresentado o cronogra-
ma de desembolso, a informação 
será publicada na aba “Consulta 
RPV/Precatório, do menu “Proces-
sos”, no site do TRF5: www.trf5.jus.br.


