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Juízes federais substitutos tomam posse no TRF5

O juiz federal Rogério Fialho, diretor do Foro da Seção
Judiciária da Paraíba, foi nomeado, ontem, pelo
Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, para
o cargo de desembargador do TRF da 5ª Região. O
magistrado ocupará a vaga do desembargador Petrucio
Ferreira. O novo membro desta Corte, titular da 7ª Vara
da Paraíba, tomará posse no mês de maio, em sessão
solene, no Salão do Pleno do TRF5.

Nesta quinta-feira, às 9h,
os desembargadores fe-
derais José Baptista de
Almeida Filho (presidente
do TRF5) e Margarida
Cantarelli (diretora da Es-
mafe5) abrem o Curso de
Iniciação à Magistratura
para os 22 novos juízes federais substi-
tutos, nomeados esta semana. Os cin-

co primeiros módulos do
curso serão realizados
até o dia 25 de abril, na
sede da Escola de Ma-
gistratura Federal da 5ª
Região (Anexo I). No
mês de maio, os núcleos
da Esmafe nos seis Es-

tados deverão proporcionar aos magis-
trados o módulo VI.

Paraibano é nomeado
desembargador do TRF5

Curso de Iniciação à Magistratura começa hoje

Permuta
O técnico judiciário Jurandir dos

Santos Júnior (Tribunal de Justiça
do Distrito Federal) quer permutar

com servidor do TRF5 ou da Seção
Judiciária de Pernambuco. Contato:

(061) 3343.7365 e 3343.2691.

Leilão negocia R$ 250 mil em imóveis.

Durante sessão do Pleno do TRF da 5ª
Região, realizada na tarde de ontem, to-
maram posse os 21 magistrados recém-
aprovados no IX Concurso Público para
Juiz Federal Substituto da 5ª Região. A
cerimônia foi aberta pelo presidente do
TRF5, desembargador federal José
Baptista de Almeida Filho, que deu as
boas vindas aos novos integrantes do
Poder Judiciário Federal. Após a apre-
sentação, os novos juízes assinaram o
termo de posse. O primeiro colocado no
concurso público, Marcelo Costenaro
Cavali, discursou em nome dos demais
empossados, ressaltando a importância
da humildade e sensibilidade no exercí-
cio da magistratura. Citou juristas, filóso-
fos, poetas e afirmou que o “juiz é o Di-
reito feito Homem”. Coube ao decano

desta Corte e presidente da Co-
missão Organizadora do Concur-
so, desembargador federal
Lázaro Guimarães, saudar os no-
vos magistrados federais
enfatizando a nobreza desta mis-
são, que tem a incumbência de
resolver e prevenir conflitos, pre-
servando os direitos coletivos.
Concluiu
com “vo-
tos de êxi-
to na mis-
são de fa-
zer justiça
para o
bem da
humanida-
de”. Marcelo Cavali Lázaro Guimarães


