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Missa dá início às cerimônias de posse

Novos dirigentes do TRF5 tomam posse

Juiz Federal Almiro José da 
Rocha Lemos

SJRN

Juiz Federal Ronivon de 
Aragão

SJSE

Natália Paulino Bonnomi
Divisão da 4ª Turma

Flávia Vasconcelos Mendes Cascudo 
Rodrigues
Gab. Des. Federal Luiz Alberto Gurgel

Rosilúcia Soares Sales
Setor médico

Rodrigo Cavalcanti de Lima
Informática
Tereza Vicente Ferreira Braga
Recepção

Uma missa em Ação de Graças, 
celebrada na manhã de ontem 
(3/04), na Igreja Nossa Senhora 
da Piedade, pelo Padre Francis-
co José Caetano, deu início às 
cerimônias da posse dos desem-
bargadores federais Francisco 

Wildo (presidente), Edilson No-
bre (vice-presidente) e Francisco 
Barros Dias (corregedor-regional) 
como novos gestores do TRF5. 
Na presença de ministros, desem-
bargadores federais, autoridades, 
familiares e amigos dos dirigentes 

do TRF5, o celebrante 
ressaltou que os ma-
gistrados devem ser 
exemplos de virtudes, 
com ênfase na honesti-
dade, sabedoria, sim-
plicidade e paciência. 

+ Leia mais sobre a posse 
no site do TRF5 e no 
boletim especial, que será 
distribuído amanhã (5/04).

nova mesa diretora do Tri-
bunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5, composta 

pelos desembargadores fede-
rais Francisco Wildo (presidente), 
Edilson Nobre (vice-presidente) e 
Francisco Barros Dias (corregedor 
regional), tomou posse ontem, em 
solenidade bastante concorrida, 
realizada no auditório do Pleno. 
Estiveram presentes diversas auto-
ridades, como os governadores de 
Pernambuco, Alagoas, Paraíba e 
do Rio Grande do Norte; prefeitos 
das cidades do Recife, de Maceió 
e de Aracaju; do corregedor nacio-
nal de Justiça, ministro Francisco 
Falcão; do corregedor da Justiça 
Federal, ministro Arnaldo Esteves; 
além de magistrados e represen-
tantes do Legislativo e das Forças 

Armadas. No discurso de despedi-
da da Presidência do TRF5, o de-
sembargador federal Paulo Rober-
to de Oliveira Lima agradeceu o 
apoio dos magistrados, familiares 
e dos servidores do TRF5, espe-
cialmente aos servidores do seu 
gabinete. Fugindo ao tradicional, 
Paulo Roberto informou que não 

faria um balanço 
das realizações 
da sua gestão, 
uma vez que 
tudo estava 
registrado no 
Relatório de 
Gestão, distri-
buído durante o 
evento.  
Nobre missão - 
Em seu discurso 

de saudação à nova mesa direto-
ra, o desembargador federal Luiz 
Alberto Gurgel destacou a impor-
tância do Judiciário, lembrando 
que os novos dirigentes do Tribu-
nal assumem, portanto, nobres e 
relevantes missões. O novo pre-
sidente do TRF5, desembargador 
federal Francisco Wildo assumiu 

prometendo dar continuidade ao 
que já vem sendo feito na Corte. 
“A gestão que ora se inicia tem 
como escopo maior manter, em 
linhas gerais, a filosofia implanta-
da pelos presidentes recentes que 
me antecederam e que tudo fize-
ram para que o TRF da 5ª Região 
cumprisse sua missão constitu-
cional. Também é preocupação 
nossa zelar para que magistrados 
e servidores disponham de um 
local digno de trabalho e sejam 
tratados como merecem, por-
que a magistratura é responsável 
maior pela realização da Justi-
ça e, na sua dimensão humana, 
merece ser 
reconhecida 
como valor 
maior”.

Na mesma solenidade de ontem, 
foram empossados os desem-
bargadores federais Marcelo 
Navarro, como diretor da Escola 
de Magistratura Federal 
da 5ª Região, Vladimir 
Carvalho, como diretor 
da Revista, e Lázaro Gui-
marães, coordenador 
dos Juizados Especiais 
Federais. Os magistrados 

Esmafe5, Revista e Coordenadoria dos 
JEFs também têm novos gestores

sucedem os desembargadores 
Manoel Erhardt, Francisco Wildo 
e Geraldo Apoliano na gestão 
dessas áreas.


