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reze juízes federais substitu-
tos, que foram promovidos a 

titulares em sessão do Pleno, reali-
zada no dia 28 de maio, tomaram 
posse, ontem (11), no gabinete 
do presidente do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região – TRF5, 
desembargador federal Francisco 
Wildo. Dos 13, sete foram promo-
vidos por antiguidade e seis por 
merecimento. A solenidade con-
tou com as presenças dos direto-
res de Foro das Seções Judiciárias 
de Pernambuco, Ceará e Sergipe, 
respectivamente, os juízes fede-
rais Frederico Azevedo, Leonar-
do Resende e Carlos Rebêlo; do 
presidente Associação dos Juízes 
Federais da 5ª Região (Rejufe), juiz 
federal Antônio José de Carvalho 
Araújo; do diretor-geral do TRF5, 
João Botelho; do diretor da Sub-
secretaria de Pessoal do Tribunal, 
Onaldo mangueira; além de fami-
liares e amigos dos juízes promo-
vidos. A relação com os nomes e 
lotação dos magistrados foi publi-
cada na edição do TRF Hoje e na 
área de notícias do site do Tribu-
nal, no dia 29 de maio. 

Renovação – O presidente do 
TRF5, Francisco Wildo, destacou 
que os promovidos representam a 
renovação da instituição, enquanto 
outros encerram o ciclo, citando a 
desembargadora federal emérita 
Margarida Cantarelli, que se apo-
sentou no mês de março. “Recebo-

-os, pois, com muita alegria e con-
fiança de que saberão honrar os 
compromissos perante a socieda-
de, na aplicação justa do Direito e, 
sobretudo, na manutenção do Es-
tado democrático de direito, garan-
tia da Constituição e aspiração de 
todos nós”, finalizou o presidente.

O Pleno do TRF5 aprovou, ontem (11/06), 
a cessão do desembargador federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima para exercer, em 
caráter exclusivo, a função de representante 
da Justiça Federal junto ao Tribunal Regio-
nal Eleitoral de Pernambuco (TRE/PE), du-
rante o período de 5/07/2014 até o 5º dia 
útil após o 2º turno, se houver. O TRF5 es-

O Pleno do TRF5 apro-
vou, ontem (11/06), por 
unanimidade, moção de 
aplauso à Presidente da 
República Dilma Rousseff, 
pela escolha do desembargador 
federal Luiz Alberto Gurgel de 
Faria para o cargo de ministro do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ). 
Na ocasião, os desembargadores 
federais do TRF5 fizeram men-
ções honrosas ao equilíbrio e ao 
saber jurídico de Gurgel. O repre-
sentante do Ministério Público 
Federal (MPF), o procurador-
-regional da República Uairandir 
Tenório de Oliveira, também se 
associou à homenagem prestada.

A Divisão da Quarta Turma infor-
ma que o horário da sessão de 
julgamento da próxima terça-feira 
(17) foi antecipado para as 8h30. A 
sessão será realizada na Sala das 
Turmas (2° pavimento norte), do 
edifício-sede do TRF5.

O restaurante O Porto comunica 
que hoje o horário de funciona-
mento será das 9h às 15h. Ama-
nhã, o restaurante retoma o horá-
rio e suas atividades habituais.

colheu, ainda, o juiz federal Paulo Machado 
Cordeiro para substituí-lo nesse tempo. Na 
mesma sessão, foram aprovados os nomes 
dos juízes federais Fernando Escrivani Ste-
faniu e Lidiane Vieira Bomfim Pinheiro de 
Meneses para representar a Justiça Federal 
junto ao TRE de Sergipe, nas funções de 
titular e suplente, respectivamente.


