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Universitários conhecem o TRF5 

JFAL lança vídeo 
sobre sua história

Marcação de férias 

de Outubro15
QUINTA

E
Aniversariantes

Lista tríplice para vaga no TRF5 é 
definida em votação apertada

TRF5 mantém vaga do Quinto Constitucional para a OAB

Wilson José Guedes Franco
Gab. Des. Federal Carlos Rebêlo Júnior
Rosemary Miranda Noia
Gab. Des. Federal Carlos Rebêlo Júnior
Débora Cesário Régis Fazio
Assessoria Especial da Presidência
Antônio Fernando F. Dornelas
Vigilância

m uma eleição apertada, 
dividida em três vota-

ções, o Pleno do Tribunal 
Regional Federal 5ª Região 
– TRF5 elegeu, ontem (14), 
pelo critério de merecimen-
to, os juízes federais para 
compor lista tríplice para 
a vaga de desembargador 
federal nesta Corte. O juiz 
federal Rubens de Mendon-
ça Canuto Neto (AL) foi elei-
to, no primeiro escrutínio, 
com 9 votos. Numa segunda 
votação, realizada em função dos 
empates entre os outros candida-

tos, foi escolhido o magistrado Élio 
Wanderley de Siqueira Filho (PE), 

O Pleno do TRF5 indeferiu, ontem 
(14), por maioria, o pedido de 
reconsideração, formulado pelo 
procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot, da decisão tomada 
pelo Colegiado, na sessão do dia 
7 de outubro, na qual se destinou 
a vaga do Quinto Constitucional, 
aberta em decorrência da pos-
se de Marcelo Navarro Ribeiro 

Dantas como ministro do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), à Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB). 
A decisão seguiu entendimento 
administrativo do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) e do Supremo 
Tribunal Federal (STF). De acordo 
com o Pleno, “sendo três as vagas 
do quinto constitucional no TRF 
da 5ª Região e considerando que a 

situação imediatamente anterior 
à saída do hoje ministro Ribeiro 
Dantas revelava superioridade 
numérica da participação do Mi-
nistério Público, a vaga ora aberta 
deveria ser preenchida por repre-
sentante da classe da advocacia, 
em respeito à regra da alternân-
cia, prevista no art. 100, § 2º, da 
Lei Complementar nº 35/1979”.

com 10 votos. Já no terceiro 
escrutínio, o juiz federal Leo-
nardo Resende Martins (CE) 
obteve 6 votos. A vacância é 
decorrente da aposentadoria 
do desembargador federal 
Geraldo Apoliano. A lista 
será encaminhada à presi-
dente da República Dilma 
Rousseff, a quem caberá 
escolher o novo membro 
do Tribunal. Concorreram à 
vaga os juízes federais Hélio 
Ourém (PE), Ivan Lira (RN), 

Manoel Maia (PB), Roberto Wan-
derley (PE) e Walter Nunes (RN).

A Justiça Federal em Alagoas 
(JFAL) lança, nesta sexta-feira (16), 
às 17h, no Complexo Cultural do 
Teatro Deodoro, um vídeo sobre a 
segunda fase da JFAL, quando foi 
reinstalada, após ser extinta por 
30 anos. O trabalho busca contar 
um pouco dessa história, a partir 
da visão daqueles que fazem e 
fizeram parte dela. O material faz 
parte das comemorações pelos 
125 anos de criação da Justiça 
Federal no Brasil e é formado por 
uma série de entrevistas, entre 
elas, a do ministro aposentado do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
Pedro da Rocha Acioli e as dos 
desembargadores federais Paulo 
Roberto de Oliveira Lima e Fran-
cisco Wildo Lacerda Dantas, am-
bos do TRF5. (Com informações 
da ASCOM/JFAL).

A Subsecretaria de Pessoal do 
TRF5 informa que os servidores já 
podem marcar as férias para 2016. 
Para fazer a marcação, basta aces-
sar a área “Recursos Humanos”, 
na parte inferior da Intranet, e 
informar login e senha. Em segui-
da, selecionar a opção “Marcação 
de Férias” e preencher os dados 
no campo “Marcar Novo Período 
de Férias”. Mais informações pelo 
ramal 9334 ou 9232.

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 recebeu, on-
tem (14), a visita dos alunos do 
8ª período do curso de Direito 
da Faculdade Metropolitana. Os 
estudantes foram acompanha-
dos pelo professor Carlos Kley, 
cumprindo atividade integrante 
da disciplina Prática Jurídica. De 

acordo com ele, a visita “permite 
a associação da teoria à prati-
ca, possibilitando aproximação 
e conhecimento dos processos 
administrativos e jurídicos deste 
Tribunal”.  Entre outras ativida-
des, o grupo assistiu ao vídeo 
institucional “A Casa do Direito” e 
à sessão do Pleno.


