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Francisco Wildo comanda solenidade de 
comemoração dos 25 anos do TRF5
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Marcelo Navarro participa de debate 
na Esmafe/RN

JFAL contabiliza 
resultados positivos 
com mutirão

Financiamento de 
carros e motos 

presidente do Tribunal 
Regional Federal da 

5ª Região - TRF5, desem-
bargador federal Francisco 
Wildo, conduziu, na tarde 
de ontem, a solenidade de 
comemoração dos 25 anos 
do Tribunal, na qual foram 
homenageados com troféus 
o desembargador federal 
emérito Ridalvo Costa, primeiro 
presidente do TRF5; o desembar-
gador federal Lázaro Guimarães, 
decano; a desembargadora federal 
emérita Margarida Cantarelli, pri-
meira e única mulher; o sub-procu-
rador da República Luciano Mariz, 
que foi o primeiro diretor-geral; e o 
servidor Janilton Oliveira, represen-
tando os 103 servidores nomeados 
em 1989, e que mantêm o vínculo, 
sem interrupção, até a presente 
data. Na ocasião, também foram 
lançados o selo e o carimbo come-
morativos aos 25 anos do Tribunal, 
expedidos pelos Correios e Telégra-
fos. Com uma tiragem de 1.200 mil 
exemplares, os selos serão utiliza-
dos em todas as correspondências 
oficiais emitidas pelo TRF5. Já o 

carimbo, será utilizado, 
durante 30 dias, na obliteração dos 
documentos do Tribunal. “O TRF da 
5ª Região, nesse quarto de século, 
esforçou-se, através de todos os 
seus desembargadores e servido-
res, para efetuar uma prestação ju-
risdicional rápida e eficiente, cum-
prindo sua vocação de imprimir 
cidadania no seio da sociedade”, 

Amanhã, o desembargador fe-
deral Marcelo Navarro e o mi-
nistro João Otávio Noronha, 
do Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ), participam do debate 
“Aspectos relevantes do Direi-
to Empresarial à luz do Novo 
Código Comercial”, promovido 
pelo núcleo potiguar da Esmafe. 

finalizou a cerimô-
nia, em seu discur-
so, o presidente do 
TRF5. 
Vídeo e Causos – 
A programação co-
memorativa aos 25 
anos do TRF5 será 
encerrada hoje, a 
partir das 16h, no 
Salão do Pleno, 

com a exibição do vídeo institucio-
nal “A Casa do Direito”. Em seguida, 
a servidora Lisiane Ramalho con-
tará a história do TRF5 de maneira 
bastante descontraída, regada a 
muitos causos e músicas. O evento 
será encerrado com a distribuição 
de brindes, caderneta de anotação 
e cartão postal, aos presentes.

O evento faz parte do projeto 
Quinta Jurídica, que nesta edi-
ção, excepcionalmente, acontece 
numa sexta-feira. O debate será 
realizado, às 19h, no auditório 
da Justiça Federal no Rio Grande 
do Norte. Os interessados de-
vem efetuar suas inscrições no 
site www.jfrn.jus.br.

A Caixa Econômica está oferecen-
do financiamentos de automóveis 
e motos com taxas diferenciadas 
para servidores do TRF5. De acor-
do com o gerente-geral do Posto 
de Atendimento da Caixa no TRF5, 
Diogo Cabral, os prazos variam de 
seis a 60 meses, para automóveis, 
e de 12 a 48 meses, para motos.  
Mais informações pelo ramal 9441.

A Subseção Judiciária de Arapi-
raca, em Alagoas, contabilizou 
resultados positivos com o XI 
Mutirão de Audiências e Instru-
ção, realizado no último final 
de semana (nos dias 21, 22 e 
23).  Durante três dias, foram 
realizadas 1.200 audiências de 
conciliação em processos, na 
maioria de ações de aposenta-
doria rural por idade e salário-
-maternidade, na 10ª Vara 
Federal. O evento, que contou 
com a participação de 15 juízes 
federais da Justiça Federal em 
Alagoas, movimentou um total 
de R$3.513.009,21, provenien-
tes de 789 acordos.
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