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Universitários visitam o TRF5 

Reunião do Ecos PE 

H1N1: magistrados e servidores recebem dose da vacina

de Abril

QUINTA

Concurso para juiz
Adiado julgamento 
de recursos

TRF5 empossa cinco juízes federais titulares

Aniversariantes
Paulo Henrique Luna da Silva
Subsecretaria de Administração Predial
Roseane de Souza Lira
Divisão da 2ª Turma
Maria Kátia Teixeira Vieira de Melo
Seção de Licitações
Edvaldo Lins dos Santos
Subsecretaria de Apoio Especial
Heron Ribeiro de Oliveira
Gab. Des. Federal Carlos Rebêlo Júnior

 juiz moderno deve 
ter não só o co-

nhecimento e a sabedoria 
de julgar, mas também a 
capacidade de gerenciar 
recursos materiais e re-
cursos humanos em prol 
da celeridade e da eficácia 
da atividade jurisdicional”. 
Com estas palavras, em seu 
discurso, o presidente do 
Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5, desembarga-
dor federal Rogério Fialho Moreira, 
deu posse, ontem (27), no Memo-
rial do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região - TRF5, aos juízes 
federais Camila Monteiro Pullin 
Milan, Ciro Benigno Porto, Rafael 

Chalegre do Rêgo Barros, Carlos 
Vinícius Calheiros Nobre e Thiago 
Batista de Ataíde, promovidos a 
titulares na semana passada. 
Remoções - Pelo critério de me-
recimento, foram promovidos os 
magistrados Camila Milan, que 

sai da 4ª Vara Federal de 
Alagoas para ocupar a 
titularidade da 11ª Vara 
(Santana do Ipanema/
AL); Ciro Porto, que sai da 
12ª Vara Federal do Ceará 
para a 25ª Vara (Iguatu/
CE); e Thiago Batista de 
Ataíde, da 9ª Vara Federal 
da Paraíba para a 15ª Vara 
(Sousa/PB). Por antigui-
dade, foram promovidos 

Rafael Chalegre do Rêgo Barros, 
que sai da 4ª Vara Federal da Pa-
raíba para a 8ª Vara (Sousa/PB); e 
Carlos Vinícius Calheiros Nobre, da 
9ª Vara Federal de Alagoas para a 
27ª Vara Federal de Pernambuco 
(Ouricuri).

Preocupados com a epidemia 
da gripe Influenza A/H1N1, 
servidores e magistrados do 
TRF5 foram imunizados, ontem, 
contra o novo vírus, com vaci-
nas aplicadas pelo Cidrim Vaci-
nas. A ação foi possível graças 
à intermediação do Núcleo de 
Assistência à Saúde (NAS) jun-

to à clínica particular, que cobrou 
R$ 110 por cada dose aplicada. A 
servidora Maria Glaucineide Be-
zerra, da Subsecretaria de Pessoal, 
aprovou a iniciativa: “são tantas 
doenças, por isso é importante se 
prevenir. Além disso, tomar a vaci-
na no Tribunal é cômodo, pois não 
enfrentamos filas nem perdemos 

tempo”. De acordo com 
a diretora do NAS, De-
gilane Chaves, este ano, 
a vacinação gratuita no 
Tribunal será realiza-
da caso a rede pública 
possa disponibilizar as 
doses depois da cam-
panha.

O TRF5 sediou, ontem, o Encontro 
de Comissões Socioambientais 
(ECOS-PE), que reúne tribunais 
com sede em Pernambuco (TRF5, 
TRT6, TRE, TJPE e TCE), além da 
Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, que presta assessoria 
técnica ao ECOS-PE. Os participan-
tes discutiram a agenda de encon-
tros e capacitações para o primei-
ro semestre deste ano. No dia 20 
de maio, será realizado, na Escola 
de Magistratura Federal (Esmafe) 
do TRF5, o Seminário Compras 
Sustentáveis.

A sessão pública de julgamento 
dos recursos interpostos contra 
o resultado provisório na prova 
escrita P4 (sentença penal) do 
XIII Concurso Público para Provi-
mento de Cargos de Juiz Federal 
Substituto da 5ª Região, que seria 
realizada hoje (28), no TRF5, foi 
adiada para a próxima terça-feira 
(3/05), às 9h30, na Sala das Turmas 
do TRF5. O resultado final da re-
ferida prova deverá ser publicado 
na quarta (4/05), no Diário Oficial 
Eletrônico da Justiça Federal da 
5ª Região, e divulgado na inter-
net, tanto no site do TRF5, na área 
“Concursos – “Magistrados”, quan-
to na página do Cespe, organiza-
dor do certame.

Estudantes do 7º ao 10º pe-
ríodo do curso de Direito da 
Faculdade Boa Viagem (FBV) 
visitaram, na tarde de ontem 
(27), o  TRF5. Acompanhados 
pelo professor Carlos Kley, que 
ministra a disciplina de Direi-
to Público, os 36 universitários 

assistiram ao vídeo institucional 
“A Casa do Direito” e à sessão do 
Pleno e visitaram o heliponto.


