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Dezembro

TERÇA

Aniversariantes
Juíza federal
Niliane Meira Lima
SJPB

Helena Céllia Braga Moura
Divisão de Precatórios

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Encerramento das
atividades/2007

Em virtude do luto oficial pela
morte do desembargador federal
Petrucio Ferreira, decretado pelo

presidente do TRF5 José Baptista
de Almeida Filho (Ato nº 596), foi

cancelado o evento de
encerramento das atividades do

ano nesta Corte.

Dia do Museólogo

O desembargador
federal Petrucio
Ferreira da Silva,
membro do Tribunal
Regional Federal da
5ª Região desde a
criação, em 1989,
faleceu no último
sábado, vítima de
infarto. A pedido da
família, o corpo foi
velado no Cemitério
Morada da Paz,
município de Paulista (Região
Metropolitana do Recife), e o enterro
ocorreu no final da tarde. Natural de São
José da Laje, em Alagoas, o magistrado
tinha 68 anos. Em 1952, ingressou no
Seminário de Olinda (Arquidiocese de
Olinda e Recife) onde fez os cursos de
Humanidade e de Filosofia Pura. De
1960 a 1961, esteve no Mosteiro de São
Bento de Olinda, tendo inclusive sido
aceito no Noviciado e tornou-se Diácono
Permanente. CARREIRA JURÍDICA -
Estudou na Faculdade de Direito do
Recife (UFPE), colando grau em 1966. A
partir de 1971, lecionou no curso de
Direito da Universidade Católica de
Pernambuco, na AEUDF (Brasília/DF) e
na UFPE. Exerceu as funções de

advogado, juiz de Direito do Distrito
Federal e juiz federal, desde março
de 1989. Integrou o Tribunal
Regional Eleitoral de Pernambuco
em dois períodos: 1981/1983 e
1995/1997. Em março de 1989,
tomou posse como juiz do TRF5,
sendo
membro
fundador
desta
Corte de
Justiça. O

magistrado
publicou livros,
trabalhos e
artigos e

Falecimento de Petrucio Ferreira comove Tribunal

Missa de
7º dia
A celebração religiosa pelo 7º dia do
falecimento do desembargador
Petrucio Ferreira será realizada na
próxima sexta-feira (21 de dezembro),
às 9h, na Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB), situada na
Rua Dom Bosco, 908, Boa Vista,
Recife-PE.

proferiu palestras e
conferências, em todo o País.
Petrucio Ferreira deixa mulher,
dois filhos, noras e um neto.

Nesta terça-feira, às 10h, na Sala das
Turmas Sul (2º andar), acontece a
sessão pública para divulgação do
resultado provisório da segunda prova
subjetiva (sentença) do IX Concurso
Público para Juiz Federal da 5ª
Região, promovido pelo TRF5 e
executado pelo Centro de Seleção e
Promoção de Eventos da
Universidade de Brasília (CESPE/

UnB). Os aprovados ainda serão
submetidos a uma prova oral e a
avaliação de títulos. O desembargador
federal Lázaro Guimarães preside a
comissão organizadora do concurso,
composta pelo desembargador Luiz
Alberto Gurgel de Faria, juiz federal
Edilson Nobre, professor Aurélio
Bôaviagem (UFPE) e o advogado
Sílvio Baptista (OAB-PE).

Resultado provisório do concurso para juiz

Diácono
Permanente

Equipe do
Gabinete

TRE homenageia autoridades
de Pernambuco.


