
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Christine Matos, Wolney Mororó, 
Helen Martins, Felipe Oliveira e Sarah Pedon 
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528 

Edição nº 2562
www.trf5.jus.br

comunicacaosocial@trf5.jus.br
Fotos: Juliana Galvão, 

Roberta Mariz e Cleyton Silva

O

Presidente do TRF5 empossa juízes 
federais promovidos a titulares
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Prorrogados os prazos dos mandatos de diretores e 
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SOSERVI

Aniversariantes

Marcelo Navarro, Ubiratan Delgado e Rogério Fialho

presidente do TRF5, 
desembargador fe-

deral Francisco Wildo, 
empossou, ontem (18), em 
seu gabinete, seis juízes 
federais promovidos a 
titulares: Kepler Gomes 
Ribeiro, Sophia Nóbrega 
Câmara Lima, Marcelo 
Sampaio Pimentel Rocha, 
Pablo Enrique Carneiro 
Baldivieso, Isabelle Marne 
Cavalcanti de Oliveira Lima e Feli-
pe Mota Pimentel de Oliveira. Os 
desembargadores federais Paulo 
Roberto de Oliveira Lima, Roberto 
Machado e Paulo Cordeiro, recém-
-nomeado, e o presidente da As-
sociação dos Juízes Federais da 5ª 
Região (Rejufe), Antônio José de 
Carvalho Araújo, prestigiaram a 
posse dos magistrados.
Missão - Como mais antigo en-
tre os empossados, o juiz federal 
Kepler Gomes Ribeiro discursou, 
ressaltando a nobreza da tarefa de 
julgar: “quão árdua, difícil, e até 
sofrida, a função de julgar! Como 
é difícil esta necessidade de sem-
pre ter de sentir, de perceber e 

solucionar a angústia que se apre-
senta nos autos de uma querela e 
encontrar algo mais próximo da-
quilo que se entende por equida-
de e justiça! Nobre esta tarefa se 
levada ao extremo e o âmago nos 

O Pleno TRF5 homologou, ontem 
(18), uma proposição do presiden-
te da Corte, desembargador fede-
ral Francisco Wildo, em entendi-
mento com o próximo presidente, 
desembargador federal Marcelo 
Navarro, para prorrogar os manda-

tos dos diretores e vice-diretores de 
Foro, até o dia 7/04, a fim de que a 
nomeação dos novos gestores das 
seções judiciárias coincida com a 
posse da nova mesa diretora do Tri-
bunal, no dia 8/04. Os magistrados 
aprovaram, também, a prorrogação 

dos mandatos dos coordenadores 
seccionais dos Juizados Especiais 
Federais (JEF’s) da 5ª Região, pelo 
mesmo prazo e fundamento, em 
acolhimento à proposta do coor-
denador dos JEF’s, desembargador 
federal Lázaro Guimarães.

A Associação dos Oficiais de Justiça 
Avaliadores Federais no Estado de 
Pernambuco (Assojaf-PE) proto-
colou, junto ao TRF da 5ª Região, 
um ofício solicitando o apoio desta 
Corte perante o Conselho da Justiça 
Federal, para que a verba indeni-
zatória de transporte da categoria 
seja reajustada, o que, segundo os 
oficiais, não acontece há mais de 11 
anos. De acordo com os profissio-
nais, para cooperar com a prestação 
jurisdicional é necessário a manu-
tenção regular de seus veículos. 
Mais informações com Lucilo (8720-
6194) ou Manoela (9217-3665).

Corregedor-regional do TRF5, desembargador federal Francisco Barros Dias come-
morou seu aniversário com a equipe de seu gabinete e o juiz federal Manuel Maia. 
O tom da festa foi dado pelo pandeiro do corregedor e pelo violão da servidora 
Lisiane Ramalho.

dispormos a adentrar. 
Este encargo é todo 
nosso, senhores magis-
trados!”. Ao encerrar a 
cerimônia, o presidente 
Francisco Wildo parabe-
nizou os magistrados. 
“Desejo muita felici-
dade. Esta é a última 
turma que dou posse 
neste Tribunal, pois 
estou me despedindo 

da presidência no dia 8/04, com 
a posse do meu colega Marcelo 
Navarro. Vocês são o futuro deste 
Tribunal, pensem nisso e que a ex-
pressão que traduz o juiz é de um 
ser que deve servir”. 


