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TRF5 vai doar 15 violinos ao Pilar

Pleno do Tribunal 
Regional Federal da 

5ª Região – TRF5 apro-
vou, ontem (16), por 
unanimidade, a indicação 
do juiz federal da 2ª Vara 
da Seção Judiciária da 
Paraíba (SJPB), Alexandre 
Costa de Luna Freire, para 
compor esta Corte, pelo 
critério de antiguidade, 
em vaga decorrente da 
aposentadoria do desem-
bargador federal José Maria Luce-
na, ocorrida em junho deste ano. 
O primeiro na lista de antiguidade 
da 5ª Região, juiz federal Agapito 
Machado, da 21ª Vara da Seção Ju-

diciária do Ceará (SJCE),  renunciou 
ao cargo pela terceira vez, ceden-
do lugar ao atual indicado. 
Perfil – Luna é bacharel em Ciên-
cias Jurídicas e Sociais pela Univer-

Sorrisos não faltaram na tradicional con-
fraternização natalina dos estagiários de 
nível médio do TRF5, realizada na última 
terça (15), no estacionamento da Esma-
fe. A festa, que é realizada com recursos 
próprios dos estagiários, começou às 
19h. Na ocasião, os adolescentes foram 
presenteados por cada setor do Tribunal 
e participaram de um bingo, com o sor-

teio de prêmios e muitas brincadeiras. O 
DJ Nando comandou a pista de danças, 
animando a noite com as músicas esco-
lhidas pelo grupo de estudantes. Dois 
estagiários, Guilherme Sena e José Carlos, 
lotados, respectivamente, na Divisão da 
2ª Turma e na Subsecretaria de Recursos, 
ainda contribuíram cantando algumas 
músicas. Ao final, foi servido um jantar.

sidade Federal da Paraíba (UFPB), 
especialista em Direito Empresa-
rial, também pela UFPB, e mestre 
em Direito, pela Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE). 
Na área acadêmica, lecionou em 
diversas instituições universitá-
rias e participou de diversas obras 
coletivas. Não à toa, é membro da 
Academia Paraibana de Letras e 
da Academia Paraibana de Letras 
Jurídicas. Como magistrado, foi 
vice-diretor da SJPB e diretor da 
seccional paraibana da Escola de 
Magistratura Federal 5ª Região. 
Atua como desembargador federal 
convocado no TRF5 desde 30 de 
junho de 2015.

Hoje, às 16h, o presidente do 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5, desembargador 
federal Rogério Fialho Moreira, 
vai entregar 15 violinos para a or-
questra formada por crianças da 
comunidade do Pilar e do colé-
gio municipal Pedro Augusto. Os 
instrumentos foram adquiridos 

com recursos arrecadados com 
a venda de papel triturado para 
reciclagem, doado pelo TRF5, 
por meio do setor de Reprografia 
(Núcleo de Gestão Documental). 
Na oportunidade, também será 
firmado o novo termo de parceria 
entre a ONG Moradia e Cidadania 
e o Tribunal.

A Seção de Almoxarifado, da Divi-
são de Material e Patrimônio, infor-
ma que durante o período do Re-
cesso Forense, 20 de dezembro de 
2015 a 6 de janeiro 2016, não aten-
derá requisições de materiais, pois 
a equipe da Seção estará focada na 
realização do inventário anual. 

O parágrafo 2º do artigo 38 da 
Resolução nº 5, de 2008, que per-
mitia a cessão ou requisição de 
servidores em estágio probatório 
para o exercício de cargos que não 
fossem de natureza especial, ou 
seja, de direção, chefia ou asses-
soramento de nível superior, foi 
revogado. A decisão foi tomada 
durante a sessão do Conselho da 
Justiça Federal, da última segunda 
(14), em Brasília, após análise do 
presidente do TRF5, desembarga-
dor federal Rogério Fialho Moreira, 
que havia pedido vista do pro-
cesso. Ele acompanhou o voto do 
relator, desembargador Luiz Fer-
nando Wowk Penteado, acrescen-
tando que os efeitos das remoções 
já autorizadas com fundamento 
nesse dispositivo sejam respeita-
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