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O

Aniversariantes

Prazo para envio de propostas é prorrogado

Juiz federal Alexandre Luna é nomeado 
desembargador federal do TRF5

Edilson Nobre

Posse na OAB-PB Mudanças no 
estacionamento 

Visita

juiz federal da 2ª Vara 
da Seção Judiciária 

da Paraíba (SJPB), Alexan-
dre Costa de Luna Freire, 
foi nomeado no último 
dia 15, pela Presidência 
da República, desembar-
gador do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região 
– TRF5. O magistrado foi 
promovido pelo critério 
de antiguidade, para ocu-
par a vaga do desembar-
gador federal José Maria 
Lucena, que se aposentou em 
junho de 2015. O nome de Alexan-
dre Luna foi aprovado pelo pleno 
do TRF5, por unanimidade, no úl-
timo dia 16 de dezembro. A posse 

ocorrerá no dia 1º de fevereiro. 
Perfil – Alexandre Luna é bacha-
rel em Ciências Jurídicas e Sociais 
pela Universidade Federal da Para-
íba (UFPB), especialista em Direito 

O prazo para o encaminhamento 
de sugestões relativas à Política 
Nacional de Atenção Prioritária 
ao Primeiro Grau de Jurisdição 
foi prorrogado até a próxima 
sexta (22). Ao acessar o formu-
lário, disponível na Internet, no 

endereço https://www.trf5.jus.br/
diagnostico-cg-prim/, os juízes e 
servidores deverão escolher a linha 
de atuação mais pertinente, entre 
as nove que nortearão a imple-
mentação da referida Política. Em 
seguida, deverão descrever, nos 

campos próprios, os problemas 
ou questões relevantes e as ações 
correspondentes. “Os participantes 
podem formular quantas suges-
tões quiserem e verificar quais as 
propostas foram cadastradas por 
outros participantes, manifestando, 

Empresarial, também pela 
UFPB, e mestre em Direito, 
pela Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE). Na 
área acadêmica, lecionou 
em várias instituições uni-
versitárias e participou de 
diversas obras coletivas. 
Não à toa, é membro da 
Academia Paraibana de 
Letras e da Academia Pa-
raibana de Letras Jurídicas. 
Como magistrado, foi di-
retor da SJPB e diretor da 

seccional paraibana da Escola de 
Magistratura Federal 5ª Região. 
Atua como desembargador fede-
ral convocado no TRF5 desde 30 
de junho de 2015.

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Rogério Fialho, 
prestigiou, na última sexta-feira 
(15), a posse da nova diretoria da 
Ordem dos Advogados do Brasil, 
Seccional Paraíba (OAB-PB). A 
solenidade aconteceu no Centro 
de Convenções Cidade Viva, em 
João Pessoa (PB). 
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A Subsecretaria de Infraestrutu-
ra e Administração Predial (SIAP) 
do TRF5 informa que, a partir de 
amanhã (21), será necessária a 
interdição do estacionamento da 
área da Ampliação, antigo prédio 
da Caixa Econômica Federal, uma 
vez que no local serão alocados 
os canteiros de obras da implan-
tação de bicicletário, vestiários, 
substituição das esquadrias da fa-
chada do Tribunal, modernização 
dos elevadores, a requalificação 
de áreas internas e do espelho. As 
vagas ali existentes foram pro-
visoriamente transferidas para o 
estacionamento secundário (vizi-
nho ao TRT). Leia mais na intranet 
do TRF5.

Atenção prioritária ao 1º Grau

se assim desejarem, o ‘de acordo’ 
com aquelas que entender oportu-
nas”, destacou o juiz federal Leo-
nardo Resende Martins, coordena-
dor do Comitê Gestor (CG-PRIM) 
para implementação da Política 
Nacional. 

O presidente do TRF5, desembar-
gador federal Rogério Fialho, re-
cebeu, ontem, a visita dos mem-
bros da Associação dos Oficiais 
de Justiça Avaliadores Federais no 
Estado de Pernambuco (ASSOJAF-
-PE), que apresentaram pleitos de 
interesse da categoria. Ministro Marcelo Navarro 
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