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Francisco Wildo preside última sessão do Conselho de 
Administração e Pleno
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Novos dirigentes do TRF5 tomam posse
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Revista, Esmafe e JEFs têm novos gestores

Aniversariantes
nova mesa diretora do 
Tribunal Regional Fe-

deral da 5ª Região – TRF5, 
composta pelos desem-
bargadores federais Mar-
celo Navarro (presidente), 
Roberto Machado (vice-
-presidente) e Fernando 
Braga (corregedor-regio-
nal), tomou posse ontem 
(8), em solenidade bastante 
concorrida, realizada no 
Pleno da Corte. Diversas 
autoridades prestigiaram 
o evento, como os governadores 
Paulo Câmara (Pernambuco), Robson 
Faria (Rio Grande do Norte), Renan 
Calheiros Filho (Alagoas), Camilo 
Santana (Ceará) e Jackson Barreto 
(Sergipe), todos de estados que 
compõem a 5ª Região; os prefei-
tos Rui Palmeira (Maceió), Roberto 
Cláudio (Fortaleza), Luciano Carta-
xo (João Pessoa), Carlos Eduardo 
Nunes Alves (Natal), João Alves 
Filho (Aracaju) e o vice-prefeito do 
Recife, Luciano Siqueira; os minis-
tros do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) Francisco Falcão (presidente), 
Luiz Alberto Gurgel de Faria e Og 
Fernandes, entre outras autori-
dades. No discurso de despedida 

da Presidência do TRF5, o desem-
bargador federal Francisco Wildo 
agradeceu aos colegas pelo apoio 
recebido e aos servidores da sua 
equipe e do Tribunal, a quem atri-
bui uma parcela de crédito pelos 
resultados alcançados e reconheci-
dos em estatísticas. 
Saudação – Saudando a nova 
mesa diretora, o desembargador 
federal Paulo Roberto de Oliveira 
Lima destacou as qualidades de 
Marcelo Navarro: “é raro encontrar 
pessoa com tanto conhecimento a 
respeito de tudo, desde a informa-
ção mais importante e intrincada, 
até os pequenos detalhes de as-
suntos menores. Nada, absoluta-

mente nada, escapa aos 
discos rígidos de Marcelo 
Navarro”. Paulo Rober-
to também enfatizou a 
experiência e atuação de 
Roberto Machado e Fer-
nando Braga. “O Tribunal 
Regional Federal, a ma-
gistratura na 5ª Região 
e seus jurisdicionados 
podem ficar tranquilos: 
são seguras e talentosas 
as mãos que passam a 
conduzir seus destinos 

pelos próximos dois anos”. Em seu 
discurso, o novo presidente do 
TRF5, desembargador federal Mar-

Com a posse da nova mesa di-
retora para o biênio 2015-2017, 
o Gabinete da Revista, a Escola 
de Magistratura Federal (Esmafe) 
e a Coordenadoria dos Juizados 
Especiais Federais (JEFs) têm no-
vos gestores, respectivamente, os 
desembargadores federais Edilson 
Nobre, Rogério Fialho e Francisco 

Barros Dias. O vice-coordenador 
da Esmafe será o desembargador 
federal Manoel Erhardt. Já o de-
sembargador federal Paulo Ro-
berto de Oliveira Lima será o vice-
-coordenador regional dos JEFs. 
O desembargador federal Lázaro 
Guimarães será o coordenador do 
Gabinete de Conciliação.

celo Navarro, antecipou o mote da 
sua gestão: integração. “Preten-
demos fazer uma gestão partici-
pativa, harmoniosa, estratégica e 
de vanguarda, com a implantação 
de modernas metodologias, fer-
ramentas e técnicas de gestão de 
pessoas e de automação de pro-
cessos, que auxiliarão o Tribunal a 
manter, para o futuro, a presente 
excelência dos serviços e a agilida-
de na prestação jurisdicional, sem-
pre com fulcro nos princípios da 
Constituição e buscando cumprir 
a missão, a visão e os valores que 
deram a esta Instituição o respeito 
de que ela desfruta”. 

O Conselho de Administração e o Pleno do TRF5 realizaram, on-
tem, (8/04), a última sessão do biênio 2013/2015. Pela manhã, o  
desembargador federal Francisco Wildo Lacerda Dantas coorde-
nou a última reunião do Conselho de Administração, ainda sob sua 
presidência. O magistrado agradeceu a colaboração dos membros 
da Corte e demais servidores, ressaltando a satisfação pelos resul-
tados obtidos sob sua direção. Participaram os desembargadores 
federais Edilson Nobre, Francisco Barros Dias, Lázaro Guimarães, 
José Maria Lucena, Paulo Roberto de Oliveira Lima, Marcelo Navar-
ro, Manoel Erhardt e Rogério Fialho.


