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O

Edilson Nobre recebe juízes federais

Últimos dias de 
inscrição para 
o II Encontro de 
Precatórios 

Responsabilidade Fiscal

Concurso para juiz: TRF5 divulga resultado 
da inscrição preliminar e convoca para 
perícia médica 

de Fevereiro4
QUARTA

Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região - TRF5, 

por meio da Comissão do 
XIII Concurso Público para 
provimento de cargos de 
Juiz Federal Substituto da 
5ª Região, divulgou o Edi-
tal nº 5/2015 referente ao 
resultado final na inscrição 
preliminar e a convocação 
para a perícia médica dos 
candidatos que se declararam com 
deficiência. Na última segunda-fei-
ra, também foi divulgado o Edital 
nº 6/2015, de inclusão e exclusão 
de concorrentes. O concurso desti-
na-se a selecionar candidatos para 
o provimento de 85 cargos vagos 
para atender à demanda nos seis 
Estados que integram a 5ª Região 
(Pernambuco, Paraíba, Rio Grande 
do Norte, Ceará, Alagoas e Sergi-
pe). A seleção também vai formar 
cadastro de reserva para ocupar as 
vagas que surgirem durante o pra-
zo de validade do certame, garan-
tindo-se a reserva de 5% do total 
de vagas destinadas às pessoas 

com deficiência. Os editais podem 
ser consultados nos sites do TRF5: 
www.trf5.jus.br, no link “Concursos 
– Magistrados”, e do Cespe: www.
cespe.unb.br.
Perícia - De acordo com a Comis-
são do Concurso, a perícia médica 

será realizada domingo (8/02), 
na Faculdade Estácio do Reci-
fe, Recife (antiga FIR – Prédio 
1.678), localizada na Avenida 
Engenheiro Abdias de Carvalho, 
nº 1.678 – Madalena, Recife/PE, 
das 8h às 11h. Os convocados 
para o exame devem compa-
recer munidos de documento 
de identidade original e laudo 
médico (original ou cópia au-

tenticada em cartório), emitido 
nos 30 dias que antecedem a pe-
rícia médica. Como determinado 
pelo Edital, os convocados devem 
chegar uma hora antes do horário 
marcado para o exame.

O vice-presidente do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região 
– TRF5, desembargador federal 
Edilson Nobre, recebeu, na tarde 
de ontem, a visita do diretor-pre-
sidente da Associação dos Juízes 
Federais da 5ª Região (Rejufe), 

juiz federal Antônio Araújo, e do 
diretor do Foro da Seção Judiciária 
de Pernambuco (SJPE), juiz federal 
Frederico Azevedo. Na audiência 
foram tratados assuntos relativos 
ao trabalho dos magistrados, ten-
do em vista que Edilson Nobre 

representará o TRF5 
na reunião dos presi-
dentes dos TRFs, que 
acontecerá na próxima 
segunda-feira (9/02), 
no Conselho da Justi-
ça Federal (CJF).

Nesta semana, o programa Via 
Legal exibe uma reportagem 
sobre o uso indevido de dinhei-
ro público em Olinda (PE), que 
gerou a condenação da ex-pre-
feita Jacilda Urquisa, obrigada a 
devolver R$ 4 milhões aos co-
fres públicos. No entanto, como 
a determinação foi ignorada, 
hoje a dívida chega a R$ 14 
milhões. De acordo com a audi-
toria feita pelo Tribunal de Con-

tas da União (TCU), os recursos 
destinado a obras de infraes-
trutura foram usados para pa-
gamento de salários. O repórter 
Alessandro Moura explica, ain-
da, como a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal vem ajudando a 
combater a corrupção no País. 
Essa e outras notícias são des-
taque no Via Legal, que vai ao 
ar nesta quarta-feira (04/02), às 
22h30, na TV Justiça.

Terminam na sexta-feira (6/02) as 
inscrições para o II Encontro Nacional 
de Precatórios, evento que será re-
alizado nos dias 11 e 12/02, em São 
Paulo. Numa promoção do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e do Tribu-
nal de Justiça de São Paulo (TJSP), o 
Encontro reunirá diversos especialis-
tas para debater os problemas e bus-
car soluções para o pagamento dos 
precatórios, dívidas do setor público 
reconhecidas pela Justiça.


