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de Abril3
SEGUNDA

O
Posse da nova Mesa Diretora do TRF5 acontece hoje

TRF5 realiza entrega da medalha Pontes de Miranda

Parahyba Judiciária

s desembargadores 
federais Manoel de 

Oliveira Erhardt, Cid Mar-
coni e Paulo Machado 
Cordeiro serão empos-
sados, respectivamente, 
presidente, vice-presiden-
te e corregedor-regional 
do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região 
– TRF5, hoje, às 17h. A 
solenidade será realiza-
da no Pleno desta Corte. 
Os magistrados comandarão o 
TRF5 durante o biênio 2017-2019, 
sucedendo os desembargadores 

Aniversariantes

federais Rogério Fialho Moreira, 
Roberto Machado e Fernando 
Braga Damasceno. Na manhã hoje, 

Novo desembargador 
federal do TRF5

Mariana Rodrigues Rivas de Melo 
INDRA

Expediente nesta 
segunda-feira é
alterado

O Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 realizou, na última 
quinta-feira (30), a entrega da 
Medalha Pontes de Miranda, em 
comemoração aos 28 anos de 
sua instalação. Nesta edição, em 
cerimônia conduzida pelo presi-
dente do TRF5, desembargador 
federal Rogério Fialho Moreira, 
foram agraciados com a comenda 
o ministro do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), Antonio Herman de 

uma missa em Ação de 
Graças será celebrada, 
às 10h, na Igreja Ma-
dre de Deus, no Recife 
Antigo. A cerimônia de 
posse será transmitida 
ao vivo pela intranet do 
TRF5 e também na Sala 
Capibaribe e nas salas 
das Turmas. Depois, ha-
verá um jantar em ho-
menagem à nova mesa 
diretora do Tribunal. O 

evento será realizado a partir das 
19h30, no Arcádia Paço Alfândega.
Projetos – Para a gestão do próxi-

Vasconcellos e Benjamin; o desem-
bargador decano do Tribunal de 
Justiça do Estado de Pernambu-
co (TJPE), Jones Figuerêdo Alves, 
e a desembargadora decana do 
trabalho do Tribunal do Trabalho 
da 6ª Região (TRT6), Eneida Melo 
Correia de Araújo. Os homenage-
ados foram saudados pelo diretor 
da Esmafe, desembargador federal 
Manoel de Oliveira Erhardt, que 
exaltou a importância da medalha e 

dos serviços prestados 
pelos condecorados. 
Em nome dos agracia-
dos, o ministro Herman 
Benjamin ressaltou 
que, diferente do que 
ocorre no TRF5, há 
instituições que trans-
formam as homenagens que reali-
zam “em megaeventos festivos”. “A 
Medalha Pontes de Miranda é con-
cedida a conta gotas. Parcimônia e 

austeridade que mais a valorizam 
e honram aqueles que a recebem”, 
ressaltou Herman. 

mo biênio, o presidente eleito do 
TRF5 afirmou que procurará dar 
continuidade aos projetos da atual 
Administração. “Gostaria de pre-
servar o clima de harmonia que já 
existe na Corte, oferecer a todos 
melhores condições de trabalho e 
tornar a atividade do Tribunal mais 
conhecida da sociedade. Para isso, 
entre outras ações, pretendemos 
levar os estudantes do ensino se-
cundário para conhecerem o Tribu-
nal, aproveitando para transmitir-
-lhes as noções mais relevantes 
sobre direitos e deveres fundamen-
tais”. 

A Diretoria Geral do TRF5 infor-
ma que, em virtude da posse da 
nova Mesa Diretora, o horário de 
expediente do Tribunal, nesta se-
gunda-feira, será das 8h às 15h. 

A Direção do Foro da Justiça Fe-
deral na Paraíba (JFPB) lançou, 
sexta-feira (31), o Volume X da 
Revista Parahyba Judiciária, pro-
duzida e editada pelo Centro de 
Estudos Jurídicos Ministro Torreão 
Braz, e que reúne artigos científi-
cos de professores, magistrados e 
membros do Ministério Público de 
vários estados do país. O evento 
contou com a presença do presi-
dente do TRF5, desembargador 
federal Rogério Fialho. Na ocasião, 
o juiz federal Bruno Teixeira de 
Paiva, próximo diretor  do Foro da 
JFPB, entregou uma placa de hon-
ra ao mérito ao presidente e, em 
seu discurso, ressaltou os grandes 
feitos da gestão de Rogério Fia-
lho Moreira, que hoje se despede 
da Presidência desta Corte. (Com 
informações da Ascom JFPB)

O advogado Leonardo Henrique 
de Cavalcante Carvalho foi nome-
ado, na última sexta-feira (31/03), 
pela Presidência da República, 
como novo desembargador fede-
ral do TRF5. A data de posse ainda 
será definida pelo Tribunal.


