
www.trf5.jus.br

Jornal Mural Diário Produzido pela
Divisão de Comunicação Social do Tribunal Regional Federal da 5ª Região

Edição nº 1507

Fotos:  Juliana Galvão e
Marcos Costa

22QUINTA
Julho

Aniversariantes

Juiz Federal Cláudio Kitner
SJPE

Wellington Carlos Santos
Soservi/Limpeza

“Edilson é um
grande quadro da
Magistratura Federal
brasileira que vai
ajudar o Tribunal
Federal da 5ª
Região, com a sua
experiência de
magistrado e sua
larga cultura
jurídica. Uma grande
escolha que o TRF5

fez ao incluí-lo na listra tríplice, e que o
presidente da República aprovou com a sua
nomeação no dia 30 de junho deste ano”.

Eduardo Campos
governador de
Pernambuco

“A experiência de
Edilson Pereira
Nobre Júnior como
juiz, aplicando a lei
com olhar de justiça,
foi um dos motivos
que provocou minha
admiração e respeito
por ele. O conheci
como procurador da
República, partindo
depois para a

magistratura federal, e agora com certeza
deixará o TRF5 mais forte com a sua
presença”.

Socorro Paiva Leite
chefe da Procuradoria
Regional da 5ª Região

“O desembar-
gador Edilson
Nobre Júnior é
uma das
grandes
referências do
Judiciário
brasileiro.
Pelos seus
méritos de
conciliador e
grande

julgador, tenho certeza, honrará o
Tribunal Regional Federal da 5ª Região”.

Ministro Francisco Falcão
corregedor-geral da Justiça
Federal

“Edilson Nobre
Júnior no
Tribunal
Regional Federal
da 5ª Região,
acredito,
honrará o Rio
Grande do
Norte e o
próprio Tribunal,
pelas suas
qualidades na

área jurídica, pelos cargos que exerceu até
chegar a esta nova missão nesta Corte”.

Iberê Ferreira
governador do Rio Grande
do Norte

Na sessão solene do Pleno do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região (TRF5) de
ontem, o magistrado Edilson Pereira
Nobre Júnior foi empossado
desembargador federal da Corte. A
cerimônia foi conduzida pelo presidente
do TRF5, desembargador federal Luiz
Alberto Gurgel de Faria, e contou com a
presença do ministro do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), Francisco Falcão, dos
governadores dos Estados de
Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do
Norte, respectivamente Eduardo Campos,
José Maranhão e Iberê Ferreira, da chefe

da Procuradoria Regional da República da
5ª Região, Maria do Socorro Paiva e de
outras autoridades. No discurso de sau-
dação ao novo desembargador, o presi-
dente da Corte lembrou o período históri-
co da Insurreição Pernambucana e a luta
dos Estados do Nordeste contra a invasão
holandesa para frisar que, mais uma vez,
as unidades federativas estavam juntas,
agora com o objetivo de promover a Jus-
tiça. Ele encerrou sua fala citando o poeta
pernambucano Manuel Bandeira: “Entre
sem pedir licença, a casa é sua”. Em seu
primeiro discurso como desembargador

federal, Edilson Nobre comparou a
atividade jurisdicional aos
noturnos de piano do compositor
Chopin, nos quais o artista mistura
o belo à tristeza: “Para julgar pre-
cisamos unir a dureza da lei ao
ideal de Justiça e liberdade”
enfatizou.

Edilson Pereira Nobre assume como
desembargador federal no TRF5


