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TRT empossa três juízes removidos de outros regionais

Em solenidade ocorrida na 
terça-feira, 13/04, no Gabinete da 
Presidência, tomaram posse no cargo 
de juízes substitutos da 18ª Região 
Sara Lúcia Davi Sousa, Kléber 
Moreira da Silva e Marcelo Alves 
Gomes. 

Durante o ato, o juiz Marcelo 
Gomes  fa lou  em nome dos  
empossandos. Ao discursar, ele 
l e m b r o u  q u e  i n g r e s s o u  n a  
magistratura em concurso realizado 
pela 18ª Região. Posteriormente, 
pediu remoção para a 15ª e agora retorna 
ao TRT de Goiás. O magistrado 
cumprimentou o desembargador 
Gentil e agradeceu a todos os colegas 
juízes e servidores presentes. 

Marcelo Gomes ressaltou frase 
citada pela desembargadora Kathia 
Albuquerque durante a sua prova oral 
para o cargo de juiz: “Tenha orgulho 
de fazer parte desse Tribunal”. Da 
mesma forma, continuou Marcelo, “é 
o que eu digo a vocês hoje. Por onde 
passei, esse Tribunal é reconhecido 
pela celeridade e qualidade. A 
demanda cresce, vamos ter muito 
trabalho. Porém, a 18ª Região 
disponibiliza inúmeras ferramentas 
que certamente nos auxiliarão”.

Em seguida, o juiz Helvan Prego, presidente da 
Amatra, tomou a palavra para dar as boas-vindas aos novos 
juízes. “Confirmo a excelência desse Tribunal, do qual 
tenho orgulho de pertencer”. Foram então entregues as 
carteiras funcionais: o desembargador Aldon Taglialegna 
entregou o documento para a juíza Sara Lúcia, o 
desembargador Paulo Pimenta, para o juiz Kléber, e a juíza 
Silene Coelho fez a entrega ao juiz Marcelo.

Nova diretoria do Foro Trabalhista de Goiânia
Na ocasião, foi também realizada a cerimônia de 

posse da juíza Silene Coelho, titular da 5ª Vara do Trabalho 
de Goiânia, no cargo de diretora do Foro Trabalhista da 
capital, e da juíza Antônia Helena, titular da 7ª VT, no de 
diretora-adjunta.

O desembargador Mário Bottazzo, vice-presidente do 
Tribunal, parabenizou os novos juízes substitutos. “Vocês 
fizeram uma excelente escolha”, ressaltou. “Aqui na 18ª Região encontrei um solo em que 
pude crescer. Aqui não haverá pouco trabalho, mas existe respeito, um bom clima de apoio, 
solidariedade. Nosso Tribunal tem prazos médios excelentes”. Bottazzo chamou a atenção 
dos empossados para os eventos realizados pela Escola Judicial, momento em que convidou 
os juízes para a palestra sobre o desafio de julgar e administrar, que ocorrerá na sexta-feira, 
16/04. 

Na mesma solenidade, o presidente Gentil Pio delegou ao desembargador Paulo 
Pimenta, por meio de portaria,  a atribuição de gestor das Metas do CNJ 2010 na 18ª Região, 
e designou o servidor José Everson para assessor do gestor.

Estiveram presentes, além dos desembargadores citados, os juízes Platon Neto e 
Luciano Crispim, diretores e servidores, além de familiares dos empossandos.

 

Juízes Kléber, Sara e Marcelo removidos 
para a 18ª Região

Presidente Gentil empossa as juízas Silene 
Coelho e Antônia Helena nos cargos de diretora 

e diretora-adjunta do Foro Trabalhista de Goiânia

Desembargador Paulo 
Pimenta assume a gestão 
das Metas do CNJ  2010 

para a 18ª Região


