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Aniversariantes

Rogério Fialho assume presidência do TRF5

Marcelo Navarro é homenageado em sua última sessão como membro do CJF

Estágio

O Conselho da Justiça Federal 
(CJF) realizou, ontem (21/9), na 
sede do Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região - TRF5, reunião 
ordinária, sob a presidência do 
presidente do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) e do CJF, minis-
tro Francisco Falcão. Na ocasião, 
Falcão entregou uma placa ao 

corregedor-geral Jorge Mussi, em 
homenagem e agradecimento pelo 
bom trabalho realizado, tendo em 
vista que esta foi a sua última par-
ticipação no Conselho, na condição 
de corregedor-geral. O CJF também 
homenageou, pela mesma razão, 
o desembargador federal Marcelo 
Navarro, pelos serviços prestados 

ao CJF e à Justiça Federal. A ses-
são contou com a participação dos 
membros efetivos do Colegiado, 
os ministros Jorge Mussi, Og Fer-
nandes e Mauro Campbell (que foi 
empossado como membro efetivo 
do CJF), além dos presidentes dos 
TRFs, do presidente da Associação 
dos Juízes Federais (Ajufe), e do 

presidente da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil - Secção de Pernam-
buco (OAB-PE), representando o 
Conselho Federal daquela instituição. 
Também estiveram presentes o mi-
nistro do STJ, Humberto Martins, e 
o presidente eleito desta Corte, que 
ontem tomou posse, desembargador 
federal Rogério Fialho. 

O Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos – NDRH 
informa que a palestra de aber-
tura do curso “Coaching Aplica-
do à Liderança” foi transferida de 
hoje para o dia 24/09 (quinta), às 
14h, na sala do Pleno (1º andar). 
O evento é aberto a todos os 
servidores.

A Seção de Acompanhamento de 
Estágio de Nível Superior lembra 
os estagiários de apresentarem o 
comprovante de matrícula 2015.2, 
até amanhã (23), sob pena de des-
ligamento do estágio.

ma solenidade 
bastante concor-

rida marcou, ontem, 
a posse do novo pre-
sidente do Tribunal 
Regional Federal da 
5ª Região – TRF5, de-
sembargador federal 
Rogério Fialho. Entre as 
autoridades presentes 
no auditório do Pleno 
do Tribunal, ministros 
do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), presiden-
tes dos Tribunais Regio-
nais Federais, prefeitos, 
governadores, deputados, sena-
dores, juízes federais, advogados, 
militares, familiares e amigos de 
Rogério Fialho, entre tantas pre-

senças que lotaram o Pleno. A 
cerimônia foi conduzida pelo de-
cano da Corte, desembargador 
federal Lázaro Guimarães. O presi-

dente que se despediu 
do TRF5 para assumir 
o cargo de ministro do 
STJ, no próximo dia 30, 
desembargador fede-
ral Marcelo Navarro, 
foi responsável pela 
saudação a Fialho. Res-
saltando a capacidade 
administrativa do seu 
sucessor na presidência 
do TRF5, ele afirmou: 
“estou feliz porque 
hoje, quando as mãos 
manifestamente com-
petentes de Rogério de 

Meneses Fialho Moreira assumem 
a presidência, o TRF5 terá no co-
mando um juiz que não é apenas 
o esteta dos ternos bem cortados, 

das camisas impecáveis e das gra-
vatas elegantes, mas aquele ho-
mem que tem a elegância da alma, 
o bom caráter, o bom amigo, o 
justo, o que sabe oferecer o braço 
e o conselho na hora da neces-
sidade e do perigo. Um homem 
que não é medíocre de vontade 
nem fraco de coração”. Navarro 
também agradeceu aos colegas 
desembargadores, juízes federais 
e, especialmente, aos servidores, 
pelos quase 12 anos dos mais feli-
zes da sua carreira profissional. 
Continuidade – Rogério Fialho 
ratificou que a sua gestão será 
de continuidade ao trabalho de-
senvolvido no TRF5 pelos seus 
antecessores, desde a época do 
desembargador federal emérito 

Ridalvo Costa. “A Justiça Federal 
tem um planejamento estratégico 
que vale por cinco anos. Preten-
demos dar continuidade a isso, é 
claro que com um toque pessoal 
na gestão. O que existe de mais 
importante na Justiça Federal é 
o seu quadro de servidores, alta-
mente qualificado e treinado. Con-
fiarei no trabalho, na dedicação 
e na lealdade desses servidores, 
incansáveis na busca pelo aperfei-
çoamento constante das técnicas 
de gestão, voltadas ao alcance de 
uma jurisdição mais eficaz”, con-
cluiu o novo presidente do TRF5, 
ressaltando que também investi-
rá na melhoria da governança na 
área da tecnologia da informação.


