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Concurso para juiz federal substituto

Seminário discute sustentabilidade na administração pública

TRF5 realiza sessão pública para 
julgamento de recursos
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Aniversariantes

Visita de Alunos

Edilson Nobre e Paulo Cordeiro passam a 
integrar Comissão do Concurso 

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 realiza, na 

próxima quinta-feira (28), sessão 
pública de julgamento dos recursos 
contra o gabarito oficial preliminar 
da prova objetiva seletiva do XIII 
Concurso Público para Provimento 
de Cargos de Juiz Federal Substitu-
to da 5ª Região. A sessão ocorrerá 
às 14h, na Sala das Turmas – Norte, 
no 2º andar do edifício sede do 
TRF5, no Cais do Apolo, s/n, Bairro 
do Recife. 
Etapas - Quando o edital do XII 
Concurso foi lançado, em novem-

bro do ano passado, a 5ª Região 
necessitava de 85 novos juízes 
federais substitutos. Hoje, a deman-
da é de 100 cargos. Os habilitados 
para a segunda etapa do certame 
farão duas provas escritas: a primei-
ra é constituída de uma dissertação 
e quatro questões; a segunda, que 
ocorrerá em dois dias sucessivos, 
consistirá na elaboração de duas 
sentenças, uma de natureza cível e 
outra criminal, sobre temas cons-
tantes do programa do concurso. A 
previsão é de que as provas ocor-
ram nos dias 24, 25 e 26/07.

O Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) promo-
ve, nos dias 28 e 29 de 
maio, o II Seminário de 
Planejamento Estratégi-
co Sustentável do Poder 
Judiciário. O objetivo do 
evento é contribuir para 
o aprimoramento da 

gestão socioambiental dos tribu-
nais e de outros órgãos públicos. 
O Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região - TRF5 será representado 
por um dos fundadores do Co-
mitê Socioambiental do Tribunal, 
Célio Marques, e pelo o diretor 
da Subsecretaria de Infraestrutura 
e Administração Predial (SIAP), 

Cerca de 20 alunos, do 7º ao 10º período do curso de Direito da Fa-
culdade Joaquim Nabuco, visitaram, na tarde da última quarta-feira 
(20), o Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5. Acompanha-
dos pelo professor Leonardo Moser, os alunos assistiram ao vídeo 
institucional “A Casa do Direito” e à sessão do Pleno, conheceram a 
Presidência, o Memorial e o heliponto.

Os desembargadores federais Edil-
son Nobre e Paulo Cordeiro pas-
sam a integrar a Comissão do XIII 
Concurso Público para Provimento 
de Cargos de Juiz Federal Substi-
tuto da 5ª Região, como suplentes, 
respectivamente, dos desembarga-
dores federais Rogério Fialho, pre-
sidente da Comissão, e Fernando 
Braga, vice-presidente da Comissão. 

A substituição foi aprovada pelo 
Pleno do TRF5, durante a sessão 
realizada quarta-feira (20/05).

Vladislave Leite, que faz parte 
do referido Comitê. Entre os 
assuntos a serem debatidos 
nesta edição estão susten-
tabilidade na administração 
pública, legislação ambiental, 
gestão hídrica no Brasil, con-
sumo consciente e eficiência 
energética.


