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Confraternização: senhas ainda estão disponíveis

Medalha

Feirinha

de Dezembro

QUARTA

Aniversariantes

Retorno

Prêmio

s candidatos aprovados no 
XIV Concurso Público para 

Juiz Federal Substituto da 5ª Re-
gião tomaram posse, ontem à noi-
te (18), no Pleno do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região - TRF5. 
Famílias e amigos dos aprovados, 
desembargadores federais, perso-
nalidades jurídicas e servidores do 
Tribunal prestigiaram o evento. O 
presidente do TRF5, desembarga-
dor federal Manoel Erhardt, deu 
início à solenidade, convocando 
os novos juízes para assinarem 
o Termo de Posse e proferirem o 
juramento. Ao desembargador 
federal Edilson Nobre, presidente 
da Comissão do Concurso, coube 
discursar em nome da Corte. O 
magistrado parabenizou cada um 
dos nomeados. “A Casa da Justi-
ça os recebe com alegria e muito 
espera de vocês”. Já empossado, 
o juiz federal substituto Caio Diniz 
Fonseca falou como representan-
te dos novos magistrados e fez 
um agradecimento especial, lem-
brando o apoio que receberam 
de várias pessoas para alcançarem 
esse resultado. “Sem os nossos 

Novos Juízes Federais Substitutos tomam 
posse no TRF5

familiares e amigos, neles incluí-
dos nossos professores, teria sido 
impossível”, destacou. A cerimô-
nia encerrou com a mensagem 
do presidente do TRF5 aos novos 
juízes federais substitutos. “A Justi-
ça Federal tem muita confiança no 
trabalho que cada um desenvolve-
rá. Também desejo estender meus 
cumprimentos a todos os familia-
res, porque sabemos da importân-
cia fundamental que têm para o 

Juiz Federal
Bruno Teixeira de Paiva

Diretor do Foro da SJPB

Luiz Gustavo Cabral Gaspar de Oliveira
Divisão de Material e Patrimônio
Valfrido Batista Santiago Júnior
Secretaria Judiciária

Ainda dá tempo de garantir a 
senha de adesão para a confra-
ternização do TRF5. Os ingressos 
continuam à venda no Núcleo 
de Cerimonial, pelo custo de 
R$100 (sem chopp) e R$130 
(com chopp). Os valores são os 

êxito da ativi-
dade a que os 
novos magis-
trados passam 
a se dedicar”. 
Magistra-
dos – Dos 11 
aprovados no 

concurso, 10 tomaram posse na 
solenidade realizada ontem. Foram 
eles: Beatriz Ferreira de Almeida, 
Caio Diniz Fonseca, Danielle Cabral 
de Lucena, Denis Soares França, 
Guilherme Jantsch, José Joaquim 
de Oliveira Ramos, Marina Coffer-
ri, Mário Sérgio da Costa Carlos, 
Raphael Kissula Loyola e Sérgio 
Silva Feitosa. Pierre Oliveira Batista 
solicitou a prorrogação da posse, 
em data a ser definida.

mesmos para os acompanhan-
tes. A festa acontece hoje à noite 
(19), a partir das 19h, às margens 
do Rio Capibaribe, na Esplanada 
do Tribunal, localizada na Am-
pliação. A comemoração contará 
com buffet da Arcádia, refrige-

rantes, sucos, água e gelo. A ani-
mação fica por conta da Orques-
tra Novo Tempo e DJ Nando, 
com uma participação especial 
de Nena Queiroga (por razões 
pessoais, Maestro Spok cancelou 
a participação no evento).

Confraternização
A equipe do gabine-
te do desembarga-
dor federal Edilson 
Nobre promoveu 
uma confraterniza-
ção de fim de ano, 
ontem (18) à tarde.

O presidente do 
TRF5, desembarga-
dor federal Manoel 
Erhardt, será home-
nageado pela Câma-
ra Municipal do Reci-
fe com a concessão da Medalha de 
Mérito do Judiciário Ministro Djaci 
Falcão. A solenidade será realizada 
amanhã (20), às 18h30, no Plenário 
da Casa Legislativa. A comenda é 
entregue a profissionais e entida-
des ligadas ao Poder Judiciário, na 
cidade do Recife, que se destaca-
ram em seus campos de atuação. O servidor Valdir Soares Fernando, 

da 22ª Vara Federal da Seção Ju-
diciária de Pernambuco, recebeu 
o Prêmio de Incentivo à Produção 
Literária, após ficar em 6º lugar no 
evento promovido pelo Ministé-
rio da Cultura. Este ano, o Prêmio 
trouxe como desafio a elaboração 
de trabalhos sobre os 100 Anos 
da Semana de Arte Moderna de 
1922. Soares alcançou o feito com 
o trabalho intitulado “O Templo das 
Musas Insubmissas”.

Devido ao período de Recesso, a 
feirinha de orgânicos antecipou a 
visita desta semana ao TRF5. Os 
produtos estarão disponíveis hoje 
(19), a partir das 11h, no estacio-
namento da Ampliação.

O desembargador federal Vladimir 
Carvalho retornou às atividades 
normais no TRF5, após quatro me-
ses atuando como desembarga-
dor eleitoral no Tribunal Regional 
Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE). 
O magistrado integra a 2ª Turma 
de Julgamento da Corte.


