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Personalidades dos meios
político e jurídico, autoridades
civis e militares prestigiaram,
nesta segunda-feira, a
cerimônia de posse do juiz
federal Francisco Barros Dias
no cargo de desembargador
do TRF5. O mais novo mem-
bro desta Corte é potiguar de
Olho D´água do Borges e
passa a ocupar a vaga aberta
pela aposentadoria do desem-
bargador Ubaldo Ataíde. A solenidade foi
presidida pelo desembargador federal
José Baptista de Almeida Filho, no Salão
do Pleno do Tribunal. Entre as muitas
presenças de destaque, participaram do
evento o vice-presidente do TRF da 1ª
Região, desembargador federal Antônio
Ezequiel; diretores de Foro das Seções
Judiciárias de Pernambuco, Rio Grande
do Norte e Alagoas, juízes federais
Frederico Azevedo, Ivan Lira e Paulo
Machado Cordeiro; representantes do
Ministério Público e da Caixa Econômica
Federal. Além do vice-governador Iberê
Ferreira e da senadora Rosalva Ciarlini, o
Rio Grande do Norte foi representado
pelo deputado Robinson Faria (presidente
da Assembléia Legislativa); desembarga-
dor Caio Alencar (Tribunal de Justiça),
magistrados e servidores da Seção
Judiciária do Rio Grande do Norte, onde

Pleno do TRF5 empossa desembargador Barros Dias

O Diário Oficial Eletrônico do TRF 5ª
Região está disponível na Intranet.
Iniciado em dezembro, o serviço
substituirá a publicação no Diário da
Justiça da União. Desde 2007, a
Justiça Federal vem migrando a sua
publicação do formato tradicional para
os diários eletrônicos, contribuindo para

Diário Oficial Eletrônico
reduzir
custos
com
impressão
e papel,
além de proporcionar uma consulta
mais rápida aos interessados
(advogados e partes).

Barros Dias era titular da 3ª Vara Federal.
Coube ao conterrâneo desembargador
federal Marcelo Navarro fazer  a saudação
ao novo membro desta Corte em nome
do Tribunal, destacando importantes
capítulos da história desse magistrado, de
origem humilde, que aos 15 anos saiu do
sertão potiguar para estudar em Natal e

construiu admirável
carreira. Francisco
Barros Dias lembrou
a importância desta
promoção, que no
âmbito pessoal signi-
fica o coroamento da
carreira na magistra-
tura e, no profissional,
representa a imensa
responsabilidade da análise na segunda
instância. Citou passagens da vida
profissional e fez um especial agradeci-
mento aos familiares e a todos os que o
apoiaram nessa trajetória. Destacou o
orgulho de ser filho de Olho D´água do
Borges (cidade pequena situada no semi-
árido potiguar) e de pertencer à Justiça
Federal, procurando contribuir para que a
instituição tenha a dimensão que merece.

Os estágiarios de
nível médio deverão
ter mais atenção no
que se refere ao
uso de crachás e
fardamento do
programa
Adolescente
Aprendiz. Os
integrantes do
programa que não
se apresentarem
devidamente fardados terão seu dia
descontado e, em caso de
reincidência, serão prontamente
substituídos. Informações: 9897.

Visite a sala da Asserjufe (16º an-
dar) e se informe sobre as vanta-
gens oferecidas aos associados.

Informações: 9581.

Asserjufe

Fardamento e crachá
obrigatórios


