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Aniversariantes

Francisco Cavalcanti participa de 
sua última sessão do Pleno

desembargador 
federal Francis-

co Cavalcanti parti-
cipou, ontem (27), 
de sua última sessão 
do Pleno do Tribunal 
Regional Federal da 
5ª Região – TRF5. O 
desembargador fede-
ral Lázaro Guimarães 
apresentou moção 
de congratulação ao 
magistrado, que se despede da 
Corte por conta da sua aposenta-
doria, por tempo de contribuição, 
a partir de amanhã (29). Guima-
rães ressaltou o conhecimento 

jurídico, a seriedade e a firmeza de 
Cavalcanti nos debates. Os de-
sembargadores federais Francisco 
Wildo, presidente do TRF5, e José 
Maria Lucena enalteceram Fran-

Os interessados em participar da IV 
Olimpíada da Justiça Federal da 5ª Re-
gião devem ficar atentos ao prazo de 
inscrição. O Comitê Olímpico Regional 
(COR) informa que amanhã é o último 
dia para os atletas confirmarem suas 
participações. Para se inscrever na com-
petição é simples: basta clicar no banner 
localizado na Intranet de seu órgão ou 

no site do TRF5, preencher a ficha de 
inscrição na modalidade que tenha inte-
resse e enviá-la eletronicamente. O atleta 
inscrito terá até o dia 3 de outubro para 
entregar o atestado médico de aptidão 
física ou a Cláusula Especial de Respon-
sabilidade Pessoal a Rachel Hopper, inte-
grante do COR, na Comunicação Social, 
6º andar, ramal 9045.

Uma expo-
sição com 
livros, arti-
gos, telas e 
esculturas do 
desembarga-
dor federal 
Francisco Ca-
valcanti. Essa 
foi a maneira que a Biblioteca do 
TRF5 encontrou para homena-
gear o magistrado, que presidiu 
a Corte durante o biênio 2005-
2007. A produção intelectual e 

O Pleno do TRF5 aprovou, ontem, 
por unanimidade, o nome do juiz 
federal Carlos Wagner Dias Fer-
reira para a suplência da Turma 
Nacional de Uniformização (TNU). 
A indicação foi do desembargador 
federal Lázaro Guimarães, coorde-
nador dos Juizados Especiais Fe-
derais (JEFs). 

artística de Cavalcanti pode ser 
conferida até a próxima quarta-
-feira (3/09), data em que o TRF5 
homenageia o desembargador 
federal.

cisco Cavalcanti e a 
importância de sua 
contribuição à Justiça 
Federal. As interven-
ções elogiosas foram 
interrompidas pelo 
próprio homenagea-
do, que disse preferir 
falar na quarta-feira 
(3/09), dia em que o 
TRF5 realizará uma 
homenagem oficial. 

Nesta quinta (28/08), a partir das 
9h, o desembargador federal 
Francisco Cavalcanti participa de 
sua última sessão na Primeira Tur-
ma do TRF5.


