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Voto de Louvor

TRF5 aprova promoção e remoções de juízes federais

Pleno do TRF5 aprova pedido de 
aposentadoria de Francisco Wildo
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Aniversariantes

Reajuste salarial

Pleno do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5 

aprovou, por unanimidade, em 
sessão realizada ontem (1º), o 
pedido de aposentadoria facul-
tativa por tempo de contribuição 
do desembargador federal Fran-
cisco Wildo, a partir de amanhã,  
03/07/2015. A solicitação será 
avaliada pela Presidência da Repú-
blica, para expedição do decreto 
de aposentadoria. Francisco Wildo 
ingressou no TRF5 no dia 15 de 
agosto de 2003 e, em abril deste 
ano, deixou a presidência do TRF5, 
função que exerceu durante o biê-
nio 2013-2015. 

“Servidor do público” – Durante a 
sessão plenária, Wildo ressaltou o 
seu contentamento com o trabalho 
que exerceu: “saio feliz porque saio 
consciente de que fiz justiça tanto 
quanto pude. Saio tristonho por-
que gostaria de fazer muito mais, 
mas são as limitações que todos 
nós temos”. Na ocasião, seus pares 
reconheceram a excelência do tra-
balho prestado e lamentaram sua 
aposentadoria. “Foi um modelar 
desembargador, que fez com que, 
na sua condição de juiz tenha sido, 
antes de tudo, um servidor do pú-
blico, e não um servidor público”, 
disse Edilson Nobre. Paulo Macha-

O Pleno do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 aprovou, ontem (1/07), a 
remoção da juíza federal Camila Monteiro 
Pullin Milan da 9ª Vara Federal para a 4ª 
Vara Federal de Alagoas. Em virtude dessa 
remoção, ocorreram as remoções dos se-
guintes juízes federais: Carlos Vinicius Ca-
lheiros Nobre, da 10ª Vara Federal para a 9ª 
Vara Federal de Alagoas; Wanessa Figueire-
do dos Santos, da 7ª Vara Federal para a 2ª 

Vara Federal da Paraíba; Rodrigo Cordeiro 
de Souza, da 9ª Vara Federal para a 7ª Vara 
Federal da Paraíba; Thiago Baptista de Ata-
íde, da 30ª Vara Federal do Ceará para a 9ª 
Vara Federal da Paraíba. Na mesma sessão, 
foi aprovada a promoção do juiz federal 
substituto Rodrigo Maia da Fonte, pelo 
critério de antiguidade, a titular. Ele passa 
a assumir a 25ª Vara Federal do Ceará, em 
Iguatú.

do Cordeiro falou da amizade de 
longos anos com Wildo. “É muito 
difícil despedir-me do desembarga-
dor Wildo. Conheço-o desde 1980”.

O deputado federal Rômulo Gou-
veia (PSD/PB) apresentou, ante-
ontem (30/06), um requerimento 
de Voto de Louvor ao Tribunal 
Regional Federal da 5a Região 
– TRF5, pelo 1º lugar alcançado, 
na categoria Desempenho, no 
4º Prêmio IDJus - Índice de De-
sempenho da Justiça. O voto foi 
encaminhado para aprovação do 
presidente da Câmara, Eduardo 
Cunha (PMDB/RJ), e será regis-
trado nos anais daquele órgão, 
além de publicado nos veículos 
de comunicação do Congresso 
Nacional. Vitória parcial para os servidores 

do Poder Judiciário. Foi aprovado, 
anteontem (30/06), por unanimi-
dade, no Senado Federal, o Projeto 
de Lei da Câmara dos Deputados 
(PLC) n.º 28/2015, que conce-
de reajuste salarial entre 53% e 
78,56% para o Judiciário, previsto 
para ser escalonado em seis parce-
las - de julho de 2015 a dezembro 
de 2017. De autoria do Supremo 
Tribunal Federal (STF), o PLC tra-
ta sobre o Plano de Carreiras dos 
servidores do Poder Judiciário.

Imunizados - O Núcleo de Assistência à Saúde (NAS) contabilizou 
269 pessoas vacinadas contra gripe, ontem, entre desembargadores, 
servidores, terceirizados e estagiários.


