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Está aberta a seleção de trabalhos para a Série de 
Monografias do CJE 2016

Alexandre Luna toma posse hoje como 
desembargador federal do TRF5 

Comunicado 
da Assennjufe

Edilson Nobre
representa TRF5 no 
Rio Grande do Norte

Jornal Mural 

Anderson da Silva Félix Timóteo
Subsecretaria de Recursos

Aniversariantes

de Fevereiro

SEGUNDA

juiz federal da 2ª Vara da Seção Judiciária da Pa-
raíba (SJPB), Alexandre Costa de Luna Freire, toma 

posse hoje como desembargador do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5. A sessão solene ocorrerá 
às 16h, no Salão do Pleno. Alexandre Luna será sau-
dado pelo desembargador federal do TRF5, Edilson 
Nobre, pelo procurador regional da república na 5ª 
Região, Antônio Edílio, e também pelo presidente da 
Academia Paraibana de Letras Jurídicas, representando 
a Ordem dos Advogados do Brasil, Ricardo Bezerra.
Jantar de Adesão - Depois da solenidade, a partir das 
19h, haverá um jantar de adesão no Spettus Boa Via-
gem (Avenida Domingos Ferreira, 1500). O valor por 
pessoa é de R$ 140, o qual inclui, além do jantar, sobre-
mesa, refrigerante, chopp e vinho. O pagamento será 
no próprio restaurante. 

O Centro de Estudos Judiciários 
do Conselho da Justiça Federal 
- CEJ está selecionando disser-
tações de mestrado e teses de 
doutorado para publicar na Série 
Monografias do CEJ de 2016. Os 
trabalhos deverão ter conteúdo 
inédito e abordar temas relevan-

tes para a Justiça Federal ou para 
o Judiciário em geral. O dia 26 de 
fevereiro é o prazo final para en-
trega das dissertações e teses. O 
material deve ser encaminhado 
para o e-mail editoração@cjf.jus.br, 
com o assunto “Submissão Série 
Monografias do CEJ – 2016”. O 

Conselho Editorial do CEF sele-
cionará pelo menos dois traba-
lhos que serão publicados este 
ano, com previsão de lançamen-
to em julho e dezembro. Outras 
informações estão disponíveis no 
edital, que pode ser acessado no 
portal do CJF.

A partir desta segunda-feira, dia 
1º de fevereiro, o Jornal Mural TRF 
Hoje volta a ser publicado diaria-
mente. Em janeiro, com o objetivo 
de reduzir gastos, a periodicidade 
foi reduzida para duas edições por 
semana. Tem alguma sugestão de 
pauta? Envie agora para comuni-
cacaosocial@trf5.jus.br. 

O desembargador federal Edilson 
Nobre representou o TRF5, na 
última sexta-feira (29), na sessão 
solene promovida pelo Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio Grande 
do Norte – TRE/RN em homena-
gem aos ministros do Superior 
Tribunal de Justiça, Ribeiro Dantas 
e Luiz Alberto Gurgel. A presidente 
do TRE/RN, desembargadora Ze-
neide Bezerra, entregou aos dois 
ministros, que já foram desembar-
gadores do TRF5, placas em ho-
menagem aos serviços prestados 
à justiça brasileira.

Conforme decisão tomada em 
Assembleia Geral Extraordinária da 
Associação dos Servidores Norte 
e Nordeste do Judiciário Federal 
e Estadual – Assennjufe, realizada 
no último dia 26 de janeiro, a taxa 
associativa mensal passará a ser 
de R$55, a partir do contracheque 
de fevereiro.

Capitania dos Portos - O vice-presidente do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região - TRF5, desembargador federal Roberto Machado, parti-
cipou da Cerimônia de Transmissão de Cargo de Capitão dos Portos de 
Pernambuco, que passa a ter em seu comando o capitão de mar e guer-
ra Marcelo Petrille.


