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Rogério Fialho é eleito novo presidente do TRF5
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Aniversariantes

TRF5 empossa Carlos Rebêlo como desembargador federal

O Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5 terá 
um novo presidente para o 
biênio 2015-2017: o desem-
bargador federal Rogério 
Fialho Moreira, eleito, on-
tem (9), por unanimidade, 
pelo Pleno da Corte, em 
razão da renúncia, a partir 
do dia 21 de setembro, do 

Folha de Pagamento 
As servidoras Ana Maria de Lu-
cena, Cecília Rosas e Joana D’Arc 
Barros, da Divisão de Folha de 
Pagamento, e os servidores Ge-
raldo Lima e Jairo Conde, respec-
tivamente da Subsecretaria de 
Controle Interno e da Subsecre-

desembargador federal Marcelo 
Navarro Ribeiro Dantas, nomeado 
ministro do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), pela presidente Dilma 
Rousseff. A eleição do dirigente 
seguiu a ordem de precedência, 
prevista no artigo 14 do Regimen-
to Interno, observadas a antigui-
dade e concordância do candidato 
legitimado para assumir o cargo. 

“Pretendo, a exemplo dos meus 
antecessores na Presidência, ad-
ministrar escutando e dialogando 
com meus pares, a quem agrade-
ço a confiança depositada para 
presidir esta Egrégia Corte”, afir-
mou Rogério Fialho. A solenidade 
de posse do novo presidente será 
realizada no próximo dia 21, às 
17h, no Pleno do TRF5.

desembargador federal Carlos 
Rebêlo Júnior tomou posse, 

ontem (9), no Pleno do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região – 
TRF5, numa solenidade dirigida 
pelo presidente do TRF5, desem-
bargador federal Marcelo Navarro, 
e prestigiada por familiares, amigos, 
magistrados, membros do Minis-
tério Público Federal, advogados, 
representantes do Poder Legislativo 
e Executivo, sobretudo de Aracaju 
(SE), entre elas o prefeito daquela 
cidade, João Alves Filho. Rebêlo foi 
conduzido ao Pleno pelos desem-
bargadores federais Lázaro Guima-
rães e Cid Marconi, respectivamente 
decano e benjamin do TRF5. Ao 

desembargador federal Vladimir 
Carvalho coube a tarefa de saudar 
o mais novo membro da Corte, em 
nome do TRF5:  “A antiguidade pro-
porciona ao juiz Carlos Rebêlo Jú-
nior o exercício da magistratura no 
trajo de juiz de tribunal. A experiên-
cia de mais de 20 anos no exercício 
da magistratura de primeiro grau 
lapidou o julgador dos atributos 
necessários para que, agora, aqui, 
nesta Corte, possa exercer as suas 
funções com a mesma qualidade, a 
mesma calma, a mesma palavra de-
cisória, abordando a matéria como 
se fosse uma lição a ser proferida 
numa sala de aula, a mesma ênfase 
e segurança em suas conclusões”. 

Homenagens – Alunos e ex-alu-
nos de Carlos Rebêlo na Universi-
dade Federal de Sergipe também 
prestaram homenagens ao novo 

desembargador. Representando 
as canéforas, moças que em cer-
tas festas gregas levavam uma 
espécie de vaso com oferendas, 

taria de Precatórios, participarão 
de curso no Conselho da Justiça 
Federal (CJF), em Brasília, sobre 
Folha de Pagamento do Poder 
Judiciário da União. A capacita-
ção ocorre entre os dias 14 e 17 
de setembro.

estudantes acompanharam-no 
na entrada ao Pleno. Em nome 
da OAB-SE, Gabrielle Lobo, advo-
gada e ex-aluna, fez um discurso 
emocionado e de reconhecimen-
to ao “mestre de vida pessoal e 
profissional”. O procurador-re-
gional da República da 5ª Re-
gião, Francisco Chaves, também 
saudou Rebêlo. Em seu discurso, 
ele agradeceu: “Espero poder 
corresponder com autêntica 
lealdade, no exercício da magis-
tratura e do magistério. Levanto 
o cenho, coloco a mão sobre os 
olhos, perscrutando no horizonte 
a convergência das paralelas, na 
abstração do infinito”.


