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Aniversariantes

TERÇA

TRF5 é 
o você

O

Juiz Federal 
Sérgio de Abreu Brito
SJAL

Lúcia Carvalho e Silva
Núcleo de Gestão Documental
Larissa Gomes Monteiro Rocha
Subsecretaria de Recursos

Dia Estadual do 
Ministério Público

 Pleno do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região 
(TRF5) concedeu um voto 

de louvor, na última quarta-
-feira (22), ao procurador 
regional da República Rogério 
Tadeu Romano, que requereu 
sua aposentadoria do Minis-
tério Público Federal (MPF). A 
homenagem, proposta pelo 
desembargador federal Mar-
celo Navarro, foi aprovada por unanimida-
de. “É um dos procuradores mais diligentes, 
trabalhadores, dedicados e que mais viven-
ciam o Ministério Público de que se tem 
notícia”, assegurou Marcelo Navarro na sua 

Procurador Rogério Tadeu Romano 
é homenageado pelo TRF5

indicação.
O homenageado - Rogério 
Tadeu Romano ingressou no 
Ministério Público Federal 
em 1992 e foi promovido a 
procurador regional da Re-
pública em 2003, com atu-
ação junto ao TRF5, onde 
exerceu o cargo até sua 
aposentadoria. Entre outras 
atividades e reconhecimen-

tos, o procurador foi vencedor, em 2003, 
do IX Prêmio Estadual de Direitos Humanos 
“Emmanuel Bezerra dos Santos”, promovido 
pelo Centro de Direitos Humanos e Memó-
ria Popular (CDHMP-RN).

O vice-presidente do TRF5, desembargador federal Rogério Fialho, 
irá representar o Tribunal na sessão solene de posse dos novos 
desembargadores federais Nizete Antônia Lobato Rodrigues Carmo 
e Luiz Paulo da Silva Araújo Filho, do Tribunal Regional Federal da 
2ª Região (TRF2). A solenidade vai acontecer na próxima sexta-feira 
(1º/07), no Plenário da referida Corte, situada no Rio de Janeiro. 
A desembargadora Nizete Lobato assumiu a vaga por critério de 
antiguidade e Luiz Paulo, por merecimento.

Rogério Fialho representa o TRF5 na 
posse de desembargadores no TRF2

A Escola de Magistratura Federal da 5ª Re-
gião (Esmafe5) está oferecendo 70 vagas 
para o curso sobre Técnicas de Conciliação e 
Composição de Conflitos, que será realizado 
no Auditório da Justiça Federal de Sergipe, 
nos dias 25 e 26 de julho. Das vagas abertas, 
40 são destinadas aos magistrados e 30 aos 
servidores. Serão quatro módulos, sendo 
cada um com cinco horas/aula. As inscrições 
devem ser solicitadas através do site www.
jfse.jus.br/esmafe.  Quem tiver dúvidas, pode 
mandar um e-mail para esmafe@trf5.jus.br.

Conciliação e conflitos 
são temas de curso

A Subsecretaria de In-
fraestrutura e Adminis-
tração Predial (SIAP), 
em parceria com a 
empresa ACS Asses-
soria e Projeto Ltda., 
substituiu todas as 
grades de proteção do 
heliponto desta Corte. 
O portão de entrada 
e o gradil do Anexo 1 
também estão sendo 
trocados por grades metálicas, para evitar a 
corrosão pela ferrugem. A previsão de térmi-
no da intervenção é em agosto.

SIAP substitui gradil 
do heliponto

O analista judiciário Tarcísio Joffly está 
no TRF5 desde 1993 e, de lá para cá, já 
passou  por vários setores: começou na 
Secretaria Administrativa, foi para o setor 
de Distribuição, depois para o gabinete 
do desembargador Luiz Alberto Gurgel 
e, há nove anos, está no gabinete do 
desembargador federal Paulo Gadelha. 
Quando não está no Tribunal, Tarcísio 
solta a voz. Não à toa, gravou um CD há 
quatro anos. Além da música, Tarcísio 
ama sua família e, sempre que arruma 
um tempo, leva a mulher e as filhas para 
passear. O cantor sempre teve vontade 

de trabalhar 
no judiciá-
rio, portanto 
trabalhar no 
TRF5 foi a 
concretização 
de um sonho. 
“O Tribunal 
preencheu um 
anseio de tra-
balhar na área 
jurídica, me 
sinto realizado 
profissional-
mente”.

Rogério Tadeu Romano

A voz do Tribunal


