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TERÇA

O

Seridó Jurídico

Aniversariantes

Presidente do TRF5 é agraciado com a 
Medalha Deodoro da Fonseca

JFPE realiza leilão 
de bens penhorados 
em ações judiciais

NAS suspende 
atendimento

Restaurante encerra suas atividades hoje no TRF5

Juiz Federal 
Kepler Gomes Ribeiro
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Subsecretaria de Orçamento e Finanças
Alessandro de Sá Concerva
Divisão da 1ª Turma
Nathaly Praeiro Melo 
Subsecretaria de Orçamento e Finanças
Juliana Marques Lyra Carneiro Leão
Gab. Des. Luiz Alberto G. de Faria

Foto: Ricardo Castro
presidente do Tribunal 
Regional Federal da 5ª 

Região - TRF5, desembarga-
dor federal Francisco Wildo, 
foi agraciado, na última sex-
ta-feira (15/11), com a Me-
dalha do Mérito da Repú-
blica Marechal Deodoro da 
Fonseca, concedida pelo go-
verno do estado de Alagoas. 
A comenda foi entregue 
pelo governador alagoano, Teoto-
nio Vilela Filho, durante cerimônia 
realizada às 19h, no Memorial da 
República, no bairro do Jaraguá, 
em Maceió. Durante a solenidade, 
Francisco Wildo ressaltou a im-
portância da Proclamação da Re-
pública e dos marechais Deodoro 
da Fonseca e Floriano Peixoto: um 

que proclamou a República e o 
outro que a consolidou. “Foi com 
a República que se pôde criar um 
Poder Judiciário  independente e 
nasceu a Justiça Federal, por isso 
estou extremamente orgulhoso e 
feliz em receber esta homenagem 
no Dia da Proclamação da Repú-
blica”, destacou. 

Comenda - O governador Teo-
tonio Vilela ressaltou a vida e a 
carreira de Francisco Wildo. “O seu 
currículo, presidente do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região, 
Francisco Wildo, é tão intenso 
quanto invejável e Alagoas tem 
a sorte de tê-lo com um autênti-
co filho da terra de Deodoro. Isso 
muito nos orgulha e o senhor me-
rece por demais essa comenda”, 
falou o governador. A Comenda foi 
criada pelo Governo de Alagoas 
para homenagear brasileiros e es-
trangeiros que tenham contribuído 
com o processo de consolidação 
da democracia social do País. Este 
ano, a Medalha completou 10 anos 
de existência. (Com informações da 
ASCOM/JFAL)

Hoje é o último dia de funcio-
namento do restaurante Terraço 
Buonafina, localizado no 16º 
andar do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região –TRF5, em 

razão do término da vigência do 
contrato, que de acordo com a 
Lei nº 8.666/93, art. 57, inciso II, 
não pode ultrapassar o período 
de 60 meses. O procedimento de 

licitação para nova contratação 
se encontra em fase de homo-
logação do resultado final. Após 
a assinatura do contrato, a nova 
empresa terá o prazo de 30 dias 

para iniciar a prestação do ser-
viço, período em que o Tribunal 
estará promovendo reformas 
no espaço reservado para o seu 
funcionamento.

De hoje até a quinta-feira, o aten-
dimento ao público no Núcleo de 
Assistência à Saúde (NAS) será 
suspenso, exceto para os casos de 
emergência. A medida será neces-
sária em virtude da realização das 
avaliações de saúde dos candida-
tos do XII Concurso Público para 
Juiz Federal Substituto. Após esse 
período, o NAS retomará o atendi-
mento normal.

A Justiça Federal em Pernambu-
co (JFPE) informa que será reali-
zado, nesta quarta-feira (20/11), 
um leilão com os bens penho-
rados em ações judiciais da 22ª 
e 23ª Varas Federais. Entre os 
bens que poderão ser arrema-
tados estão o Estádio José do 
Rego Maciel e a sede do Santa 
Cruz Futebol Clube, um imóvel 
localizado no bairro do Ibura, 
outro na Guabiraba, além de 13 
cadeiras cativas do Sport Clube 
do Recife e um apartamento 
localizado no bairro de Boa 
Viagem. Para aumentar ainda 
mais a diversidade de lances, o 
evento será transmitido simul-
taneamente pela internet, pos-
sibilitando que qualquer pessoa 
do país possa dar seu lance. Os 
interessados em participar do 
leilão de forma não presencial, 
devem se cadastrar previamen-
te no site www.leiloesjudiciais.
com.br. Na página também é 
possível obter mais informações 
sobre o evento, que ocorrerá 
a partir das 14h (horário local), 
no auditório do edifício-sede 
da JFPE, na Av. Recife, 6250, no 
Jiquiá.

Hoje, às 19h, a Subseção Judiciária 
de Caicó, no Rio Grande do Norte, 
realiza mais uma edição do projeto 
Seridó Jurídico. O evento abordará 
o tema “Atualidades no Direito Pre-
videnciário”, e terá como palestran-
tes o juiz federal Hallison Bezerra, o 
procurador federal com exercício no 
INSS, José Bruno Souza Azevedo, e 
o advogado João Braz de Araújo. O 
Seridó Jurídico acontecerá no audi-
tório do Tribunal do Júri do Fórum 
da Justiça Estadual de Caicó. Mais 
informações: www.jfrn.jus.br.


