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de Abril4
TERÇA

E
TRF5 tem nova Mesa Diretora

TRF5 define comissão examinadora do concurso para juiz federal da 5ª Região

m uma soleni-
dade bastante 

concorrida, com a 
presença dos go-
vernadores dos 
seis estados que 
compõem a 5ª Re-
gião – Pernambuco, 
Paraíba, Rio Grande 
do Norte, Ceará, 
Alagoas e Sergipe, 
além de diversas au-
toridades militares, 
políticas, ministros 
de Estado, ministros do Superior 
Tribunal de Justiça, juízes federais, 
familiares e amigos dos empossa-
dos, além de servidores, tomaram 
posse, ontem (3), no auditório do 
Pleno do Tribunal Regional Federal 

Aniversariantes

da 5ª Região – TRF5, 
os desembargado-
res federais Manoel 
de Oliveira Erhardt, 
Cid Marconi e Paulo 
Machado Cordeiro, 

Juiz Federal Almiro José da 
Rocha Lemos

Vice-Diretor da SJRN – Natal 
– Turma Recursal

Juiz Federal 
Ronivon de Aragão

SJSE – Aracaju

Juiz Federal José Flávio 
Fonseca de Oliveira

SJCE – Iguatu

Luciane Gomes 
Gab. Des. Federal Alexandre Luna Freire

Victor Matheus Albuquerque e Silva
Gab. Des. Federal Élio de Siqueira Filho

Júlia Guimarães Silva 
Gab. Des. Federal Manoel Erhardt

Tereza Vicente Ferreira Braga 
SERVIS

Edjane do Nascimento Moura 
VIRTUS

Turmas têm nova composição

O desembargador federal Ro-
gério Fialho Moreira, ainda no 
exercício da Presidência do TRF5, 
assinou, na última quinta-feira 
(29/03), o Ato nº 184/2017, de-
signando o professor Geilson 
Salomão Leite, representante da 
Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), e o advogado Leonardo 

A Terceira e Primeira Turmas 
estão com nova composição, 
depois da posse da nova Mesa 
Diretora do TRF5. Os desembar-
gadores federais Rogério Fialho 
Moreira e Fernando Braga pas-
sam a compor a Terceira Turma, 
juntamente com o desembar-
gador federal Carlos Rebêlo 
Júnior. Já a Primeira Turma 
contará com o desembargador 

Carneiro da Cunha, represen-
tante da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), como membros 
titulares para compor a Comissão 
Examinadora do XIV Concurso 
Público para Juiz Federal Substi-
tuto da 5ª Região. As designações 
foram feitas a partir de indica-
ções das respectivas entidades. 

A primeira reunião da Comissão 
ocorrerá hoje (4/04), na sede da 
Escola da Magistratura Federal da 
5ª Região (Esmafe), quando de-
verão ser definidos os termos do 
Edital e a data provável do início 
das inscrições. Existem 81 cargos 
vagos para juiz federal na 5ª Re-
gião. A Comissão é composta pe-

los desembargadores federais 
Edilson Pereira Nobre Júnior 
(presidente) e Fernando Braga 
Damasceno e do juiz federal 
George Marmelstein Lima, que 
já haviam sido aprovados como 
membros titulares da Comissão 
em sessão plenária do TRF5, no 
último dia 8/03.

federal Roberto Machado, que 
se junta aos desembargadores 
federais Élio Siqueira Filho e 
Alexandre Luna Freire. As com-
posições das Segunda e Quarta 
Turmas permanecem inaltera-
das, porém, elas passam a ser 
presididas, respectivamente, 
pelos desembargadores federais 
Paulo Roberto de Oliveira Lima 
e Rubens Canuto. 

respectivamente, presidente, vice-
-presidente e corregedor-regional 
do Tribunal durante o biênio 2017-
2019. Ao saudar a nova mesa dire-
tora e se despedir da Presidência 
do TRF5, o desembargador federal 
Rogério Fialho Moreira frisou que 
sua gestão se dedicou a evitar que 
os reflexos da crise alcançassem as 

atividades essenciais da 5ª Região. 
Prioridades - Em seu discurso 
como novo presidente da Corte, 
Manoel Erhardt  ressaltou a compe-
tência e capacidade administrativa 
do desembargador federal Rogé-
rio Fialho Moreira para adequar 
o funcionamento da instituição à 
nova realidade financeira vivenciada 

pelo Estado brasi-
leiro e que fará uma 
gestão de continui-
dade, dando especial 
atenção ao aprimo-
ramento do processo 
judicial eletrônico, 
além de buscar uma 
maior aproximação 
com a sociedade.


