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Presidente do TRF5 instala vara federal em Mossoró

Exposição se  
despede do TRF5

Guarita principal do TRF5 será reaberta Marcelo Navarro participa de palestras

Dia Mundial da Juventude

presidente do Tri-
bunal Regional Fe-
deral da 5ª Região 

– TRF5, desembargador 
federal Paulo Roberto de 
Oliveira Lima, e o diretor 
do Foro da Seção Judi-
ciária do Rio Grande do 
Norte (SJRN), juiz federal 
Manuel Maia de Vascon-
celos Neto, inauguraram 
ontem à tarde, a 13ª 
Vara Federal da SJRN, 
na cidade de Mossoró, 
distante a 280 km de Natal. A 13ª 
Vara terá competência para julgar 

os processos do Juizado Especial 
Federal, atendendo a uma popula-

ção aproximada de 430 
mil pessoas, moradores 
de 13 municípios: Tibau, 
Grossos, Areia Branca, 
Serra do Mel, Porto do 
Mangue, Baraúna, Mos-
soró, Governador Dix-
-Sept Rosado, Upanema, 
Felipe Guerra, Apodi, 
Caraúbas e Janduís.
JEFs - O presidente 
Paulo Roberto de Olivei-
ra Lima destacou que a 
instalação da nova vara 

reafirma que a decisão de inau-
gurá-la foi acertada. “A 13ª Vara 

Federal já nasce com 1.500 pro-
cessos. E daqui a 10 dias, 15 dias, 
serão mil, dois mil processos, o 
que mostra a demanda reprimida 
que havia”, ressaltou. O Presiden-
te chamou atenção para a busca 
constante da Justiça Federal por 
manter a qualidade e celeridade 
dos serviços jurisdicionais: “e um 
dos mecanismos é a instalação 
de novas varas”, afirmou. Hoje, 
às 10h, a SJRN ganha outra vara, 
a 14ª, em Natal. Confira mais in-
formações sobre a instalação de 
novas varas na SJRN no portal do 
TRF5: www.trf5.jus.br.

A obra da guarita principal do 
TRF5 está sendo concluída. 
Com isso, a partir deste sábado 
(31/03), o acesso de carros pas-
sará a ser feito exclusivamente 
pela entrada principal, uma vez 
que a secundária será interdita-
da para a substituição do asfalto 
por placas de concreto arma-
do. De acordo com o diretor da 
Subsecretaria de Infraestrutura 
e Administração Predial (SIAP), 

Vladislave Leite, a previsão de 
conclusão da nova obra é de cer-
ca de quatro semanas.

Hoje é o último dia para conferir a 
exposição do artista plástico per-
nambucano Romero Britto. São 
acrílicos sobre telas, serigrafia em 
tela, gravuras importadas e séries 
especiais, como “Tango”, “Noiva-
do” e “Love blossom”. Também 
fazem parte da mostra esculturas, 
bolsas, carteiras, canecas, camisas 
e porta-retratos produzidos pelo 
ícone da cultura pop moderna e 
que estão à venda para os interes-
sados. As obras estão expostas no 
hall de entrada do TRF5 desde o 
dia 19 de março.

O desembargador federal Mar-
celo Navarro vai ter uma sexta-
-feira bem ocupada. Hoje, às 11h, 
o magistrado profere palestra no 
56º Encontro do Colégio de Pre-
sidentes dos Tribunais Regionais 
Eleitorais, em Natal (RN), com o 
tema “A Lei da Ficha Limpa e suas 
repercussões”. O evento acontece 
no salão Praia Bela do Hotel Pes-
tana. Logo depois, às 14h30, se 
dirige ao Hotel Ocean Palace, tam-
bém em Natal, para participar do 

1º Encontro 
Preparatório 
para o Cona-
mat, realizado 
pela Asso-
ciação dos 
Magistrados 
do Trabalho 
da 21ª Região 
(AMATRA). O 
desembargador do TRF5 vai deba-
ter a influência da mídia na ima-
gem do Poder Judiciário.


