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AniversariantesQUINTA

E

Novos juízes federais substitutos 
tomaram posse ontem no TRF5

Paulo Gadelha participa de sua última sessão no TRF5 

Ulysses Augusto Barros Verçosa
Divisão da 1ª Turma
Adilson Bezerra da Silva
INTERFORT
Jarleide de Lima Ferreira
SOSERVI
Severino de Lira Souza
INTERFORT

Sexta-feira, dia 7 de setembro

Desembargador Federal 
Francisco de Queiroz  

B. Cavalcanti 
TRF5

Adryanna Eulália de Moura Camêlo
Gab. Des. Federal Barros Dias
Evandro Luiz da Silva
Seção de Telefonia

Sábado, dia 8 de setembro
Luiz Cavalcanti de Arruda Filho
Subsecretaria de Precatório

Domingo, dia 9 de setembro

Juiz Federal  
José Moreira da Silva Neto

SJPE
Marcone Campelo
Gab. Des. Federal Vladimir Carvalho

Estrutura adminis-
trativa do TRF5 é 
tema de palestra

Feira de produtos 
orgânicos 

JFAL divulga lista de conciliadores

m cerimônia concorrida, na 
qual participaram juízes fe-
derais, autoridades e, princi-

palmente, familiares e amigos dos 
16 novos juízes federais substi-
tutos, tomaram posse, ontem, no 
Salão Pleno do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5 os 
novos juízes federais substitutos, 
aprovados no XI Concurso Pú-
blico do TRF5. O presidente desta 
Corte, desembargador federal 
Paulo Roberto de Oliveira Lima, 
presidiu a solenidade. De um total 
de 3.575 candidatos inscritos, 18 
conseguiram aprovação em todas 
as etapas do certame, sendo que 
dois tomarão posse posteriormente. 

O desembargador federal Paulo 
Gadelha participou, ontem, da 
sua última sessão plenária como 
magistrado desta Corte. Depois 
de 11 anos dedicados à magis-
tratura Federal, Paulo Gadelha 
começa a se despedir do TRF5, 
por conta da aposentadoria 
compulsória: ele completa 70 

anos no dia 19 de setembro. No 
próximo dia 12, às 17h30, o de-
sembargador será homenagea-
do no Pleno pelos seus pares. A 
homenagem inclui a outorga da 
Medalha da Ordem do Mérito 
Pontes de Miranda, a mais alta 
condecoração concedida pelo 
TRF5.

O diretor-geral do TRF5, Marcos 
Netto, falará sobre a estrutura 
administrativa do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região para 
os novos juízes federais substi-
tutos, na próxima segunda-feira 
(10/09). A explanação acontece-
rá das 10h50 às 11h40, na Esma-
fe5, e faz parte do curso de Ini-
ciação à Magistratura, destinado 
aos magistrados recentemente 
aprovados no XI Concurso.

Em virtude do feriado de 7 de se-
tembro, a Feira Orgânica do TRF5 
foi antecipada para hoje. A feira 
reúne frutas, hortaliças, legumes 
e verduras produzidas sem uso de 
fertilizantes químicos. Os produ-
tos, cultivados sem agrotóxicos e 
respeitando o meio ambiente, ga-
rantem uma alimentação saudável.  
A Feira acontece das 11h às 14h, 
no estacionamento da ampliação 
do TRF5.

A Justiça Federal em Alagoas 
(JFAL) publicou a relação dos 
candidatos aprovados para a 
função de conciliador federal. No 
total foram aprovados 13 candi-
datos que irão atender a necessi-
dade atual de prover funções de 
conciliador federal nos Juizados 
Especiais Federais instalados na 
9ª e 6ª varas da JFAL, além de  

12 candidatos para cadastro de 
reserva. A lista completa se en-
contra no site da JFAL (www.jfal.
jus.br). Os candidatos aprovados 
e convocados devem comparecer 
para fins de assinatura do Ter-
mo de Compromisso e início das 
atividades hoje, a partir das 14h, 
nas sedes dos JEFs, no Fórum da 
Justiça Federal.

Saudação - Em nome da Corte, 
o desembargador federal Edilson 
Nobre saudou os novos juízes, 
destacando que foram seleciona-
dos para distribuir Justiça perante 
a sociedade. Edilson Nobre enfa-
tizou a importância da prudência 
como um dos requisitos indis-

pensáveis ao exercício da ma-
gistratura. Em nome dos novos 
juízes, o primeiro colocado no 
concurso, Francisco Vieira Neto, 
lembrou do esforço que fizeram 
para chegar a esse momento tão 
importante na vida de cada um. 
“Não medimos esforços para es-
tar aqui. Foram anos de estudo. 
Inexorável é que tal opção nos 

fez de muito abdicar: lazer, conví-
vio com amigos e família, horas de 
sono, descanso. Todo o sacrifício 
e toda a renúncia preordenados 
ao que hoje alcançamos”, salien-
tou o juiz, que assumirá a 7ª Vara 
Federal da Seção Judiciária do Rio 
Grande do Norte.


