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Confraternização dos estagiários de nível médio

Pleno do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5 

promoveu, ontem, durante a última 
sessão do ano, 10 juízes federais 
substitutos a juízes federais. A posse 
está marcada para o dia 8 de janei-
ro de 2014, às 17h, no Gabinete da 
Presidência do Tribunal. A seguir, a 
lista dos magistrados, as respectivas 
varas federais onde serão lotados 
e o critério de promoção: Débora 
Aguiar da Silva Santos (30ª Vara 
Federal –  Juazeiro do Norte/CE, 
Antiguidade), Marcos Antônio Ga-
rapa de Carvalho (11ª Vara Federal 

– Santana do Ipane-
ma/AL, Antiguidade), 
Tiago José Brasileiro 
Franco (25ª Vara Fe-
deral – Iguatu/CE, 
Merecimento), Sérgio 
de Norões Milfont 
Júnior (8ª Vara Fede-
ral – Sousa/PB, Antiguidade), Ethel 
Francisco Ribeiro (11ª Vara Federal – 
Monteiro/PB, Merecimento), Gilton 
Batista Brito (18ª Vara Federal – Ser-
ra Talhada/PE, Antiguidade), Orlan 
Donato Rocha (12ª Vara Federal 
– Pau dos Ferros/RN, Merecimento), 

Bernardo Lima Vasconcelos Car-
neiro (14ª Vara Federal – Patos/PB, 
Antiguidade), Rodrigo Vasconcelos 
Coelho de Araújo (26ª Vara Federal 
– Palmares/PE, Merecimento) e Flá-
via Tavares Dantas ( 15ª Vara Federal 
– Sousa/PB, Merecimento).

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região julgou 35.595 pro-
cessos no período de janeiro 
a novembro de 2013. Desses 
processos, 10.404 foram julga-
dos pela Terceira Turma, 9.501 
pela Primeira Turma, 7.948 pela 
Quarta Turma, 6.945 pela Se-
gunda Turma e 797 pelo Pleno 
do Tribunal. No mesmo período, 

foram publicados 44.205 acór-
dãos e 35.746 despachos. O ga-
binete com maior produtividade 
foi o do desembargador federal 
Geraldo Apoliano, que contou 
com a colaboração dos desem-
bargadores federais convocados 
Élio Wanderley de Siqueira Filho, 
Joana Carolina Lins Pereira e Ru-
bens de Mendonça Canuto.

Ao som do DJ Nando, os esta-
giários e ex-estagiários de nível 
médio participaram, na noite da 
última terça-feira, da festa de 
confraternização de final de ano. 
O evento, realizado com recursos 
dos próprios adolescentes, foi 
marcado pela animação e ansieda-
de dos candidatos aos títulos de 
Garoto e Garota Aprendiz, dispu-
tados por 10 adolescentes, sendo 
cinco meninos e cinco meninas. 

A feira de produtos orgânicos, 
que acontece todas as sextas-
-feiras no TRF5, excepcionalmente, 
será realizada nesta quinta-feira. 
A mudança ocorreu devido ao 
recesso forense, que inicia ama-
nhã e segue até o dia 6/01/2014. 
Durante esse período, não haverá 
feira. Após o recesso, os produtos 
voltarão a ser comercializados no 
estacionamento da ampliação do 
TRF5. Realizada das 11 às 14h, a 
feira reúne frutas, hortaliças, legu-
mes e verduras produzidas sem o 
uso de fertilizantes químicos.

No final, foram eleitos Fe-
lipe Melo (Gabinete do de-
sembargador federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima) 
e Patrícia Lima (Diretoria 
Geral). Numa demonstra-
ção de carinho e agrade-
cimento, eles se cotizaram 
e compraram flores e um 
presente para a supervi-
sora do Estágio de Nível 
Médio, Sônia Paes.

A SulAmérica Saúde disponibi-
lizou, gratuitamente, no Google 
play e na App Store, um aplica-
tivo que visa facilitar o atendi-
mento dos seus segurados, com 
recursos como carteira digital, 
localização diferenciada da rede, 
entre outros. Como novidade, o 

servidor poderá obter o status 
de validação prévia de procedi-
mentos, onde poderá acompa-
nhar o andamento da validação, 
consultar seu detalhamento, 
enviar os resultados por e-mail e 
ainda acessar o histórico das so-
licitações dos últimos 24 meses.


