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Dia Mundial da Juventude

Instalação do TRF5

O desembargador federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima assu-
me, hoje (30), a presidência do 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região, tendo como seu maior 
aliado para a obtenção de uma 
boa administração, o clima de 
absoluta harmonia que vigora nesta Corte. 
Eleito para o biênio 2011/2013, tem a in-
cumbência de ampliar a Justiça Federal na 
5ª Região, instalando varas novas, principal-
mente no interior dos estados. Seu primeiro 
ato será a instalação da 9ª Vara Federal, da 
Seção Judiciária de Alagoas, dia 4 de abril.  
Este ano está programada a instalação de 
cinco novas varas, além de mais 14 em 2012. 
A nova Mesa Diretora será composta ainda 

Novo presidente assume TRF5 
destacando clima de harmonia

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
programou novo treinamento do Sistema 
FLUXUS para os dias 4 (segunda) e 6 (quar-
ta) de abril. As atividades acontecerão na 
Sala 3 da Escola de Magistratura Federal 

Treinamento do Sistema FLUXUS

pelos desembargadores federais Rogério 
Fialho (vice-presidente) e Vladimir de Sousa 
Carvalho (corregedor). O desembargador 
federal Geraldo Apoliano assume a Cordena-
doria dos Juizados Especiais Federais. Já Ma-
noel Erhardt e Francisco Barros Dias serão, 
respectivamente, diretor e vice da Escola de 
Magistratura Federal da 5ª Região. A direção 
da Revista ficará a cargo do desembargador 
federal Francisco Wildo. 

da 5ª Região, das 14h às 18h. As inscrições 
devem ser confirmadas com o Núcleo de 
Gestão Documental (Ramais: 9467 ou 9181), 
com Lúcia Carvalho ou Gabriel,  ou através 
do e-mail ged@trf5.jus.br.
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Com a apresentação do coral de crianças 
da Escola Municipal Nossa Senhora do Pi-
lar, teve início a homenagem que magistra-
dos e servidores fizeram, ontem, no Pleno 
do Tribunal, para se despedir do presidente 
Luiz Alberto Gurgel de Faria e dos de-
sembargadores federais Marcelo Navarro 
(vice-presidente) e Manoel Erhardt (corre-
gedor), que fizeram parte da Mesa Diretora 
do TRF5, durante o biênio 2009/2011. A 
parte cultural da homenagem contou com 
a participação do coral da Justiça Fede-

ral do Rio Grande do Norte, seguida da 
apresentação do flautista potiguar Carli-
nhos Zens, acompanhado pelo violonista 
Pedro Paulo da Costa. Após as apresenta-
ções musicais, seguiram-se os discursos, 
proferidos por representantes das seis 
subseções judiciárias. Pelo TRF5, falaram 
em nome dos servidores e chefes de gabi-
nete, respectivamente, Onaldo Manguei-
ra e Guilherme Lima. A desembargadora 
Margarida Cantarelli foi a última a prestar 
homenagem, em nome dos magistrados 
desta Corte. Todos destacaram a liderança, 
a capacidade de ouvir, a organização, efi-
ciência, dedicação e agilidade com que o 
desembargador federal Luiz Alberto Gurgel 
responde às demandas, apoiado pelo uso 
de ferramentas tecnológicas. O presidente 
Luiz Alberto Gurgel agradeceu a homena-
gem, ressaltando que o Tribunal já tinha 
muito o que mostrar antes da sua gestão 
e que o TRF5 está fazendo história com o 
Processo Judicial Eletrônico – PJe. O grupo 
Sa Grama foi responsável por encerrar a 
despedida da Mesa Diretora.
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