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Reunião no TRF5 discute criação de 
Comitê Técnico de Obras - Regional 

Corregedoria atualiza listas de substituições no TRF5

Magistrados 
tomam posse 
no TRE

Cadastramento
literário

José Ricardo da Silva
Divisão da 3ª Turma
Mariza Crasto Pugliesi
Gab. Des. Paulo Roberto de O. Lima
Robson Godoi de Albuquerque Maranhão
Subsec. de Tecnologia da Informação
Rogério Melo Silva
INTERFORT
Andrews Lopes Mariz Dantas
Subsecretaria de Administração Predial

SulAmérica: novos referenciados na PB

epresentantes das se-
ções judiciárias parti-

ciparam, ontem, no Tribunal 
Regional Federal da 5ª Re-
gião – TRF5, de uma reunião 
com os coordenadores do 
Comitê Técnico de Obras 
(CTO) - Regional, a arquiteta 
Tatiana Rabello Abitbol e o 
servidor Ramayano Francisco 
da Silva, ambos da Subsecretaria 
de Infraestrutura e Administração 
Predial (SIAP) do TRF5. Na pauta, a 
criação do CTO - Regional; a apre-
sentação dos futuros integrantes; 
a atuação do referido comitê; o 
estudo e debate da legislação per-
tinente, entre outros pontos. Os 

futuros representantes das seções 
judiciárias no Comitê Regional 
foram indicados pelo respectivo 
diretor de Foro e aguardam porta-
ria do TRF5, nomeando-os mem-
bros - o que deve acontecer em 
até 60 dias. Entre as atribuições, 
a emissão de pareceres técnicos 

sobre aquisições de imóveis, 
projetos, obras e serviços de 
engenharia, entre outros.
Atribuições – Os projetos de 
arquitetura e engenharia dos 
órgãos da Justiça Federal, cuja 
previsão orçamentária for igual 
ou superior ao definido por lei 
para a modalidade de licitação 
Tomada de Preços, deverão 

ser enviados ao Comitê Regional e, 
posteriormente, aos coordenadores 
do Comitê Nacional, para análi-
se. Estes comitês emitirão parecer 
quanto à adequação dos projetos 
às normas e orientações do Conse-
lho Nacional de Justiça e do Conse-
lho da Justiça Federal.

A Corregedoria Regional da 5ª 
Região atualizou as listas, por 
antiguidade e merecimento, de 
juízes federais convocáveis para 
fins de substituições no Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região –
TRF5, de desembargadores fede-
rais, em caso de vaga ou afasta-

mento por prazo superior 
a 30 dias. A relação, 
observando a ordem de 
antiguidade, traz o nome 
de 21 magistrados, en-
quanto a de ordem de 
merecimento apresenta o nome 
de 26 magistrados que preenchem 

os requisitos 
necessários à 
convocação. As 
listas completas 
podem ser con-
feridas no Diário 

Oficial Eletrônico da Justiça Fede-
ral da 5ª Região, do dia 18/06.

Os desembargadores 
federais Paulo Roberto 
de Oliveira Lima e Mar-
celo Navarro, durante 
posse como membros 
efetivo e suplente, 
respectivamente, do 
Tribunal Regional Elei-
toral de Pernambuco 
(TRE/PE), ocorrida na 
tarde de ontem. Os 
magistrados ocupam 
a vaga destinada à 
classe Juiz Federal.

A Associação dos Magistrados Bra-
sileiros (AMB) está promovendo o 
“Projeto Coletâneas: mostre seu ta-
lento literário”, que será desenvolvi-
do por meio do cadastramento de 
poesias, contos e crônicas de auto-
ria dos magistrados. Com a inicia-
tiva, a AMB pretende fomentar, em 
âmbito nacional, a identificação e a 
divulgação dos talentos existentes 
na magistratura brasileira.

A diretora da Secretaria Admi-
nistrativa do TRF5, Sorária Caio, 
informa que foram incluídos dois 
médicos referenciados na Paraíba: 
Rodrigo de Almeida Holanda (Of-
talmologia e Oftalmologia Diag-
nóstica) e Maria Enedina C. A. 
Scuarcialupi (Clinica Geral, Pneu-

mologia e Pneumologia Diag-
nóstica). O primeiro atende no 
endereço Rua Odon Bezerra , 153, 
Tambia -  João Pessoa, telefone: 
(83) 3222-0099; e a segunda, na 
Av. Manoel Cavalcanti de Souza , 
138 sl 04, Cabo Branco, telefone 
(83) 3226-3700.
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