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O
Estendido prazo 
para artigos da
Parahyba Judiciária 

Cinco juízes federais substitutos são promovidos a titulares

de Abril

SEXTA

TRF5 elege lista tríplice para vaga de
desembargador federal Aniversariantes

Regina Célia Lucas Couceiro
Gabinete da Presidência
Cecília Martins de Almeida Lopes
Gab. Des. Federal Paulo Roberto Lima
Felipe José de Oliveira da Silva
Divisão de Comunicação Social
Halycon Davys Pereira de Carvalho
Ivia – Informática
Carlos Henrique de França de Souza
Interadapt – Informática

Sábado 23.04
Íris Fernanda da Silva Ferreira
Forte Serviço Técnico - Setor Médico

Domingo 24.04
Nadja Maria Jorge de Castro
Gab. Des. Federal Edílson Nobre Júnior
Claro dos Santos Andrade
Divisão de Material e Patrimônio

Pleno do Tribunal 
Regional Federal 

da 5ª Região – TRF5 
definiu, na última quar-
ta (20), em sessão ple-
nária, a lista tríplice de 
juízes federais que con-
correm, pelo critério de 
merecimento, ao cargo 
de desembargador fe-
deral, vago em decor-
rência da aposentado-
ria de Francisco Wildo, 
em julho de 2015. Os 
magistrados mais vo-
tados foram Élio de Wanderley 
Siqueira filho, eleito pela unanimi-
dade dos votos (13) e que figura 
na lista pela terceira vez consecuti-
va, Leonardo Resende e Frederico 

Dantas, ambos com nove votos. 
Regra - De acordo com a regra 
estabelecida no artigo 93, inciso 
II, alínea “a” da Constituição Fe-
deral, o magistrado que integrar a 

O Pleno do TRF5 se reuniu, na 
manhã da última quarta-feira 
(20), em sessão extraordinária, 
para votar a promoção de juízes 
federais substitutos candidatos 
a titulares.  Pelo critério de me-
recimento, foram promovidos os 

magistrados Camila Monteiro Pullin 
Milan, que sai da 4ª Vara Federal de 
Alagoas para ocupar a titularidade 
da 11ª Vara (Santana do Ipanema); 
Ciro Benigno Porto, da 12ª Vara 
Federal do Ceará para a 25ª Vara 
(Iguatu) e Thiago Batista de Ataíde, 

da 9ª Vara Federal da Paraíba para 
a 15ª Vara (Sousa). Por antiguida-
de, foram promovidos a titulares 
os juízes federais Rafael Chalegre 
do Rêgo Barros, que sai da 4ª Vara 
Federal da Paraíba para a 8ª Vara 
(Sousa); e Carlos Vinícius Calheiros 

Nobre, da 9ª Vara Federal de 
Alagoas para a 27ª Vara Fede-
ral de Pernambuco (Ouricuri). 
A solenidade de posse será 
realizada na próxima quarta 
(27), às 17h30, no Memorial 
da Presidência do TRF5.

Dia do Exército – 
O desembargador 
federal Cid Marconi 
participou da soleni-
dade militar alusiva 
ao Dia do Exército, 
na última terça (19), 
no Comando Militar 
do Nordeste.

lista tríplice pela terceira 
vez consecutiva, ou pela 
quinta vez alternada, ad-
quire o direito de nomea-
ção para o cargo ao qual 
concorre. Aguarda-se a 
confirmação do nome do 
juiz federal Élio Wander-
ley e sua nomeação pela 
Presidência da República 
Dilma Rousseff. “Todos os 
magistrados são de exce-
lente qualidade profissio-
nal, de grande capacidade 
técnica e de trabalho, e 

detentores de elevados padrões 
ético-profissionais. De parabéns, 
a 5ª Região”, afirmou o presidente 
do TRF5, desembargador federal 
Rogério Fialho Moreira.

Os interessa-
dos em pu-
blicar artigos  
na Revista 
Parahyba Ju-
diciária têm 
mais uma 
chance. O 
prazo, que 
se encerra-
va no dia 31/03, foi 
prorrogado para o dia 29/04. A 
publicação da Justiça Federal na 
Paraíba (JFPB), em sua 10ª edição, 
terá como tema o “Novo Código 
de Processo Civil”. Mais infor-
mações pelo telefone (83) 2108-
4005 ou pelo e-mail revista_fede-
ral@jfpb.jus.br.


