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Despedida

Cooperação técnica 
e científicade Setembro17
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Informática

Aniversariantes

Tribunal terá novo presidente a partir 
de segunda-feira

Pleno aprova nome de juiz federal para 
auxiliar vice-presidência

Quinta Jurídica 
na JFRN

a próxima segunda (21), às 
17h, o novo presidente do 

Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região - TRF5, desembargador 
federal Rogério Fialho, tomará 
posse, em sessão solene no Pleno 
da Corte. O desembargador foi 
eleito na quarta-feira da semana 
passada, por unanimidade, pelo 
Pleno do TRF5, para ocupar a vaga 
em substituição a Marcelo Navar-
ro, nomeado ministro do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), pela 
presidente da República, Dilma 
Rousseff. Ao assumir a Presidência, 
o desembargador federal Rogé-
rio Fialho deixa seu gabinete com 
apenas 218 processos pendentes 

de julgamento, que se-
rão redistribuídos para o 
desembargador federal 
convocado Manuel Maia.
Em nome da Corte, o 
presidente que se despe-
de do TRF5, desembar-
gador federal Marcelo 
Navarro, fará a saudação 
a Rogério Fialho. O advogado Wal-
ter Agra e o procurador-regional 
da República Antônio Edílio Teixei-
ra vão falar, respectivamente, em 
nome da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) e do Ministério 
Público Federal.
Jantar - Após a solenidade de 
posse, haverá uma homenagem 

O Pleno do TRF5 aprovou, por unani-
midade, ontem, a indicação do nome 
do juiz federal Jorge Luís Girão Barreto, 
lotado atualmente na 2ª Vara Federal do 
Ceará, para auxiliar o desembargador 
federal Roberto Machado na vice-pre-
sidência desta Corte, a partir do dia 22 

de setembro. O magistrado substituirá 
o juiz federal Manuel Maia, convoca-
do para o Tribunal, em substituição ao 
desembargador federal Marcelo Navar-
ro, que assumirá o cargo de ministro 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no 
próximo dia 30.

A servidora Inocência Viana se des-
pediu, ontem (16), do TRF5. Ino-
cência trabalhou mais de 22 anos 
na Corte, iniciando na Taquigrafia 
e lotada, mais tarde, no gabinete 
do desembargador federal eméri-
to Araken Mariz, que foi assumido 
pelo desembargador federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima. A des-
pedida oficial ocorreu na semana 
passada, em um jantar ao qual 
compareceram amigos e familia-
res. “Saio com o coração partido. 
Ficarei com muita saudade, porque 
trabalhar aqui no gabinete é muito 
bom. Existe harmonia entre todos.” 
A servidora está oficialmente apo-
sentada desde o dia 31 de agosto, 
mas vinha trabalhando para não 
deixar processos pendentes.

O desembargador federal Rogério Fia-
lho, diretor da Escola de Magistratura 
Federal da 5ª Região (Esmafe) e recém-
-eleito presidente do TRF5, assinou con-
vênio de cooperação técnica e científica 
entre o Instituto do Legislativo Potiguar, 
vinculado à Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Norte; o núcleo norte-
-rio-grandense da Esmafe; e a direção 
do Foro da Seção Judiciária do Rio Gran-
de do Norte (SJRN).

Hoje (17), a Justiça Federal no Rio 
Grande do Norte promove mais 
uma edição da Quinta Jurídica. O 
tema debatido nesta semana será 
o Sistema Recursal e o Novo CPC. 
Os palestrantes são o advogado 
e professor de Direito da FGV-SP 
Luciano Godoy; o promotor da 21ª 
Promotoria de Justiça de Natal/RN 
Marcus Aurélio Barros; e o pre-
sidente do Instituto Potiguar de 
Direito Processual Civil (IPPC), Ma-
tusalém Dantas. O evento ocorrerá 
no auditório da JFRN, em Natal, 
às 19h. As inscrições são gratuitas, 
mas só serão confirmadas me-
diante a doação de um livro de 
literatura, no dia do evento.

com um jantar de adesão, no 
Armazém Blu’Nelle (Rua da Fundi-
ção, 242 - Santo Amaro), a partir 
das 19h30. Interessados em aderir 
ao evento podem fazer a reserva 
no Portal do TRF5, por meio do 
link: www.trf5.jus.br/posse. Mais 
informações: (81) 3425.9020 / 
3425.9065.


