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A sede provisória da Subseção judiciária
de Caicó, no sertão do Seridó, já sediou
o Instituto de Previdência do Estado
(IPE), do Rio Grande do Norte. O imóvel
de 536 metros quadrados de área
construída está localizado no centro da
cidade, facilitando o acesso da socieda-
de à Justiça Federal. A nova Vara Fede-
ral vai abranger 25 municípios da Região
do Seridó que reúne uma população su-
perior a 600 mil habitantes.

Vara inaugurada na

ex-sede do IPE
O Fórum da Subseção Judiciária de
Caicó tem o nome do Desembargador
Federal Araken Mariz, em homenagem
ao magistrado caicoense, que integrou a
primeira composição do TRF/5a.  Hoje
aposentado, Araken Mariz mostrou-se
emocionado com a homenagem que lhe
está sendo prestada pela Justiça Federal
no Rio Grande do Norte, justamente na
sua terra natal, no sertão do Seridó.

Fórum homenageia

Araken Mariz
A solenidade de inauguração da Vara Fe-
deral de Caicó reuniu muitos nomes de
prestígio em toda a Região. Além da pre-
sidente do TRF 5ª, desembargadora fe-
deral Margarida Cantarelli, estavam pre-
sentes os desembargadores federais
Ridalvo Costa, Geraldo Apoliano, Luiz
Alberto Gurgel, Paulo Gadelha, Marcelo
Navarro e Araken Mariz, além de vários
juízes federais, entre eles Ivan Lira de

Carvalho  e Edílson Pereira  Nobre, a go-
vernadora do Rio Grande do Norte,
Wilma de Faria e o prefeito de Caicó,
Rivaldo Costa. Também presentes os
presidentes da OAB-RN, Joanilson de
Paula Reis e da OAB-Caicó, João Braz
de Araújo, e o procurador chefe da Pro-
curadoria Regional da República no Rio
Grande do Norte, Marcelo Alves de
Souza.

Solenidade reuniu várias autoridades de

grande prestígio em toda a Região

A presidente do TRF/5ª
Margarida Cantarelli, o di-
retor do Foro da seção
Judiciária do Rio Grande
do Norte Ivan Lira de Car-
valho, o desembargador
Araken Mariz de Faria e a
governadora Wilma de
Faria inauguraram a 9ª
Vara Federal da Subseção Judiciária de
Caicó, no Sertão do Seridó. “Aqui estou
para quitar uma dívida da Justiça Federal
com o povo seridoense”, disse a magis-
trada. Por sua vez, o juiz federal Ivan Lira
acentuou que “se a tarde é de justiça,
justiça também se faz a dois seridoenses
que orgulham o cenário jurídico brasileiro
Araken Mariz de Faria e José Daniel Di-
niz”. Em breve discurso, a governadora
potiguar enfatizou que “Caicó vive neste

momento um mar-
co referencial na
sua história de lu-
tas” e destacou o
trabalho de Marga-
rida Cantarelli à
frente do TRF/5ª.
“Todas as mulhe-
res se sentem ho-

menageadas com a competência,
capacidade de trabalho e eficiência
de nossa magistrada”, disse Wilma
de Faria. No mesmo tom, o prefei-
to de Caicó Rivaldo Costa (PL) dis-
se que a presidente do TRF/5ª é
“uma senhora destemida e abne-
gada, que veio aqui para edificar
este templo de Justiça para aten-
der àqueles que buscam soluções
para seus conflitos”.

Margarida e Wilma inauguram Vara de Caicó

O diretor do Fórum da Seção Judici-
ária do Rio Grande do Norte, juiz fe-
deral Ivan Lira de Carvalho, assumiu
a 9ª Vara Federal da Subseção Judi-
ciária de Caicó. A Vara está funcio-
nando nas instalações antes ocupa-
das pelo Instituto de Previdência do
Estado do Rio Grande do Norte
(IPE), até que seja construída sua
sede própria. De acordo com o ma-
gistrado, há um terreno em vista,
próximo à Faculda-
de de Direito, para a
edificação. No local,
será construído um
auditório que terá o
nome do
desembargador fe-
deral Ridalvo Costa.

Ivan Lira assume

9ª Vara de Caicó

Pratos do Dia

Durante o recesso, o restaurante

Talher de Prata funcionará no horá-

rio normal, com buffet à base de gre-

lhados e saladas, das 11h30 às 15h

para almoço e das 15h às 18h para

lanche.


