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Marcelo Navarro participa de seminário sobre direito administrativo

Aposentado, Francisco Barros 
Dias é homenageado pelo TRF5
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Aniversariantes

Treinamento para o 
TJSE

oi em tom de alegria, reco-
nhecimento e gratidão que 
o desembargador federal 

emérito Francisco Barros Dias foi 
homenageado, ontem (9), pelo Tri-
bunal Regional Federal da 5ª Re-
gião – TRF5.  Em nome da Corte, 
o desembargador federal Edilson 
Nobre falou sobre o rigor técnico 
e a capacidade de gestão de Bar-
ros Dias, enfatizando característi-
cas como disciplina, bom humor, 
dedicação e humildade do home-
nageado. “Francisco Barros Dias, 
ao ser juiz, não permaneceu au-
toridade, antes continuando a ser 
cidadão”.  Em seguida, o Grupo de 
Choro Infanto-juvenil do SESC de 
Santo Amaro reverenciou o magis-

trado, com músi-
cas como “Tren-
zinho Caipira”, 
de Villa-Lobos, e 
“Luar do Sertão”, 
de João Pernam-
buco. O servidor 
Ericson Silbertein 
falou em nome 
dos servidores do gabinete de 
Barros Dias, destacando a ponde-
ração, a consciência, o equilíbrio, 
a coragem, garra e imparcialida-
de do magistrado. “Com espírito 
alegre e determinado, ele sempre 
demonstrou uma postura moti-
vadora. Como um maestro, esti-
mulou todo o gabinete a alcançar 
as metas estabelecidas pelo CNJ, 

bem antes dos 
prazos estabe-

lecidos”. O servidor lembrou que o 
desembargador emérito recebeu o 
gabinete com sete mil processos e 
rapidamente zerou o estoque.  
Pandeiro e gestão - Antes de 
agradecer, Barros Dias tocou pan-
deiro, acompanhado do violão da 
servidora Lisiane Ramalho. Músi-
cas como “Pau de arara”, de Luiz 
Gonzaga, e “Trem das onze”, de 

O presidente do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região – TRF5, 
desembargador federal Marcelo 
Navarro, participa, hoje (10/06), 
do segundo dia do 5º Seminário 
Internacional de Direito Adminis-
trativo e Administração Pública, 
no auditório do Conselho Federal 

da Ordem dos Advogados do Bra-
sil (CFOAB), em Brasília. Promovido 
pelo Instituto Brasileiro de Direito 
Público (IDP) e a Escola de Admi-
nistração de Brasília (EAB), o semi-
nário tem como temática principal 
as “Tendências da Administração 
Pública”, com abordagens, entre 

outros assuntos, sobre o comba-
te à corrupção na Administração 
Pública e a utilização de métodos 
e estratégias na gestão pública. 
Na ocasião, também será feita 
homenagem ao legado do ex-go-
vernador de Pernambuco, Eduardo 
Campos, falecido ano passado em 

Despedida - O estagiário de Direito David Henrique Pereira Fernan-
des (centro, de preto), lotado no gabinete do desembargador fede-
ral convocado Carlos Rebêlo, se despediu do TRF5 e dos colegas na 
segunda (8/06). 

Jaelson Rodrigues Ferreira, diretor 
da Subsecretaria de Precatórios, e 
o servidor daquela unidade, Ricar-
do Maciel Cardoso, irão ministrar, 
a partir de amanhã (11/06), um 
treinamento para os servidores 
do Tribunal de Justiça de Sergipe 
(TJSE), sobre requisições de valores 
expedidas pelas varas estaduais 
quando do exercício da compe-
tência delegada da Justiça Federal. 
O treinamento segue até sexta-
-feira (12) e foi solicitado pela Es-
cola Judicial do Estado de Sergipe 
(EJUSE). 

Adoniram Barbosa, foram execu-
tadas. Sobre os 28 anos de ma-
gistratura, Barros Dias revelou: 
“A aposentadoria sempre é vista 
como um fim. Para mim, é uma 
etapa da vida. Eu vou continuar tra-
balhando como professor e advo-
gado. Vim (para o Poder Judiciário), 
vi e venci. Sinto-me plenamente 
realizado e satisfeito, com a sen-
sação do dever cumprido. A hora 
é oportuna e saio enriquecido, me 
sentindo vitorioso”. O desembarga-
dor federal emérito foi presentea-
do, ainda, com uma placa de agra-
decimento pelos serviços prestados 
à 5ª Região e uma compilação com 
exemplares do jornal mural TRF 
Hoje, nos quais aparece.  

acidente aéreo, 
com o título de 
Doutor 
Honoris 
Causa.


