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Exposição abre o ciclo de eventos em comemoração 
aos 25 anos do TRF5
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Ministro Arnaldo Esteves encerra inspeção no TRF5

Prêmio ESAF 2014

Festival de Literatura

om a exposição “TRF da 5ª 
Região – 25 anos de Instala-

ção”, o presidente do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região – TRF5, 
desembargador federal Francisco 
Wildo, iniciou, na tarde de ontem, 
a programação comemorativa ao 
jubileu de prata da instalação da 
Corte. A mostra, localizada no hall 
de entrada do edifício-sede, reúne 
fotos, documentos, objetos de uso 
do dia-a-dia (telefone, máquina de 
escrever, globo sorteador de pro-
cessos etc.), togas, revistas e jornais 
produzidos pelo Tribunal. Em se-
guida, foi realizado o lançamento 
da 6ª edição da revista Argumento, 
que, excepcionalmente, foi temá-
tica. O evento reuniu servidores, 
magistrados e visitantes da Corte. 
Para a servidora Iracema Olivei-
ra, o evento recapitula a história 
e mostra a evolução do Tribunal.  
“Essa exposição dos 25 anos é algo 
marcante”, destaca. Na opinião do 
procurador-regional do Ministério 
Público Federal, Roberto Moreira 
de Almeida, a exposição contribui 
para divulgar, junto aos jurisdicio-
nados, os trabalhos desempenha-

dos pelo TRF5.
Eventos - As comemora-
ções prosseguem nesta 
quarta-feira, às 16h30, 
no Pleno do TRF5, com 
o lançamento do selo e 
do carimbo comemora-
tivos dos 25 anos, expe-
didos pelos Correios e 
Telégrafos; a entrega de 
troféus ao primeiro presidente da 
Corte, ao primeiro diretor-geral, à 
primeira desembargadora mulher 
e aos servidores nomeados, com 
exercício em 1989, e que mantêm 

vínculo, sem interrupção, até esta 
data, representados pelo servidor 
Janilton José de Oliveira; e a apre-
sentação da Orquestra Criança 
Cidadã. A comemoração será en-

O corregedor-geral da Justiça 
Federal, ministro Arnaldo Este-
ves Lima, encerrou, na tarde de 
ontem (25/03), os trabalhos de 
inspeção ordinária do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região – 
TRF5. A inspeção teve início na 
terça-feira da semana passada, 
com o objetivo de fiscalizar os 
serviços judiciários e administra-
tivos quanto ao andamento e à 

observância dos prazos, e à re-
gularidade dos serviços. Durante 
o período, foram inspecionados 
1.107 processos judiciais, entre 
físicos e eletrônicos (PJe), além de 
administrativos. Na solenidade 
de encerramento dos trabalhos, o 
presidente da Corte, desembarga-
dor federal Francisco Wildo, agra-
deceu ao ministro e à comitiva que 
auxiliou os trabalhos. Na opinião 

do corregedor-geral, o nú-
mero de processos do TRF5 
é muito pequeno e o Tribu-
nal cumpre muito bem o seu 
dever. “A inspeção verificou 
o bom funcionamento do 
TRF5, tanto da parte jurisdi-
cional, quanto da parte ad-
ministrativa. O Tribunal da 5ª 
Região é um exemplo”, des-
tacou.

Visando estimular os estudos e 
pesquisas na área de finanças 
públicas, a Escola de Adminis-
tração Fazendária (ESAF) realiza 
o XIX Prêmio Tesouro Nacional 
2014. Mais informações pelo 
email premio-stn.df.esaf@fazen-
da.org.br ou pelo telefone (61) 
3412-6286.

Até a próxima sexta-feira, o Shop-
ping RioMar vai sediar o II Festival 
RioMar de Literatura Pernambuca-
na. Esse ano, o homenageado será 
o escritor e fundador da Academia 
Pernambucana de Letras, Carneiro 
Vilela. A programação contará com 
debates, palestras e o espetáculo 
teatral “O amor de Clotilde por um 
certo Leandro Dantas”, baseado na 
obra “A emparedada da Rua Nova”. 
O evento é gratuito e não é neces-
sário realizar inscrição prévia para 
participar das palestras e dos de-
bates. Outras informações: http://
www.riomarrecife.com.br.

cerrada na quinta-feira, às 16h30, 
com a exibição do vídeo institu-
cional “A Casa do Direito”, segui-
da da apresentação da servidora 
Lisiane Ramalho. No final, magis-
trados e servidores receberão um 
brinde: caderneta de anotação e 
cartão postal. + Leia mais: www.trf5.jus.br

+ Leia mais: www.trf5.jus.br


