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Francisco Wildo empossa sete juízes federais

Confraternização do TRF5

Roberto Machado toma posse como desembargador 
federal do TRF da 5ª Região

O Núcleo de Cerimonial lembra que falta menos de uma semana para 
a confraternização do TRF5, que acontece dia 17/12, no Restaurante 
Spettus - Boa viagem. A taxa de adesão é no valor de R$ 80 para ser-
vidores, magistrados e estagiários, e de R$ 90 para acompanhantes. 
As senhas podem ser adquiridas até o dia 15/12 no 15º andar.

O Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH) infor-
ma aos estagiários de nível superior 
que as frequências, desligamentos 
e férias do mês de Novembro de-
vem ser entregues até o dia 12/12, 
devido ao recesso forense.

presidente do 
Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região – 
TRF5, desembargador 
federal Francisco Wil-
do, deu posse, ontem 
(10), ao juiz federal 
Francisco Roberto 
Machado, no cargo de 
desembargador fe-
deral. Em solenidade 
bastante prestigiada, 
principalmente por 
autoridades dos três 
poderes, além de magistrados e 
amigos do cearense Roberto Ma-
chado, o novo membro da Corte 
foi conduzido ao auditório do 
Pleno pelo decano e benjamim do 
TRF5, respectivamente, desembar-
gadores federais Lázaro Guimarães 
e Fernando Braga. 
Homenagens  - Coube ao de-
sembargador federal José Maria 
Lucena, conterrâneo de Roberto 
Machado, fazer a saudação ao 
novo desembargador em nome da 
Corte. “Roberto Machado chega 
hoje ao Tribunal, trazendo-nos a 
opulência de 43 anos de práti-

ca forense, 26 de experiência na 
magistratura federal de primeira 
instância e um invejável cabedal 

de conhecimentos 
jurídicos, que o ha-
verão, certamente, 
de ajudar no de-
sempenho do novo 
e árduo cargo de 
desembargador fe-
deral”, elogiou. Em 
seu discurso emo-
cionado, com refe-
rências a diversos 
músicos e poetas, 
Machado fez ques-
tão de reverenciar 

o irmão e juiz federal Agapito Ma-
chado e o desembargador federal 
emérito Francisco Cavalcanti, além 

Os juízes federais substitutos Tarcisio Corrêa 
Monte, Daniel Guerra Alves, Bernardo Mon-
teiro Ferraz, Iaci Rolim de Sousa, Madja de 
Souza Moura Florencio, Arnaldo Pereira de 
Andrade Segundo e Luiz Bispo da Silva Neto 
tomaram posse, ontem (10/12), como juízes 
federais titulares. A cerimônia foi realizada 
na Presidência do TRF5.  Coube ao juiz fede-
ral Tarcisio Monte falar em nome dos pro-

movidos. “É preciso ter em mente que hoje 
novos sonhos nascem na vida dos novos 
juízes titulares aqui presentes: o sonho de 
conseguir levar Justiça para o interior do 
país; o de voltar para perto da família ou 
mesmo o de um dia se tornar desembarga-
dor desta nobre Casa da Justiça. Os desafios 
são grandes, mas não são maiores que a 
nossa vontade de superá-los”, ressaltou.

de homenagear os servidores 
da Justiça Federal, especialmen-
te os que estiveram ao seu lado 
durante 25 anos de atividades 
na 6ª Vara Federal do Ceará, e os 
do seu gabinete no TRF5, onde 
estava atuando como desembar-
gador convocado. “Não pensem 
que também não pensei em deitar 
falação sobre justiça, compromisso 
e vocação. Entretanto, limito-me 
a dizer que farei neste Tribunal, 
discretamente, o que já tenho feito 
durante quase toda minha vida: 
mais de 43 anos no Judiciário, dos 
quais mais de 30 deles dedicados 
à magistratura”, finalizou.


