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Meio Ambiente
Um ar condicionado sujo represen-

ta 158 quilos de gás carbônico a 
mais na atmosfera por ano.
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Hoje: presidente do TRF5 empossa novo desembargador 
e juízes federais

Polêmica em projeto de urbanização de praia 
paraibana é destaque no Via Legal  

JFPB promove mutirão de conciliação 
para processos do FGTS

Francisco Wildo inaugura última vara 
federal determinada pela Lei 12.011/2009

presidente do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região 

– TRF5, desembargador federal 
Francisco Wildo, e o diretor do 
Foro da Seção Judiciária do Rio 
Grande do Norte (SJRN), juiz fe-
deral Janilson Bezerra de Siqueira, 
inauguraram, ontem (9/12), a 15ª 
Vara Federal, no município de Cea-
rá Mirim (região da Grande Natal). 
A solenidade foi prestigiada pelos 
desembargadores federais Edilson 
Nobre (vice-presidente), Francisco 
Barros Dias (corregedor), Marce-
lo Navarro (diretor da Esmafe) e 
Ivan Lira (convocado), entre outras 
autoridades. Francisco Wildo des-
tacou que a definição da nova vara 
para aquele município foi resulta-
do de um estudo detalhado, de-
senvolvido por uma comissão de 
magistrados, entre os quais, o di-
retor da nova subseção judiciária, 
juiz federal Hallison Rego Bezerra. 
“Diversos fatores econômicos e 
populacionais foram analisados. 
A 15ª Vara Federal trará grande 
contribuição para o desenvolvi-
mento da cidade de Ceará-Mirim 
e trará uma prestação jurisdicional 

Hoje, às 17h, no Pleno do TRF5, 
o presidente do TRF5, desembar-
gador federal Francisco Wildo, 
dará posse ao desembargador 
federal Roberto Machado. Cea-
rense, Machado era juiz federal 
da 6ª Vara Federal do Ceará e 
vai ocupar a vaga do desembar-

O Via Legal desta semana foi a 
João Pessoa (PB), para mostrar 
um conflito entre ambientalistas 
e moradores da região. É que os 
dois lados têm opiniões diver-
gentes sobre o Projeto Orla, que 
prevê a urbanização da praia do 
Bessa, com a implantação de um 
parqueamento, um calçadão e 
uma ciclovia. O que parece um 
sonho para quem vive no bairro 
é considerado um pesadelo para 

A 5ª Vara da Justiça Federal na 
Paraíba (JFPB), sediada em João 
Pessoa, promoverá,  hoje (10/12) 
e amanhã  (11/12), um mutirão 
de audiências de conciliação em 
processos de Execução Fiscal de 
dívidas junto ao FGTS.  Cerca de 
100 processos estão agenda-
dos para as audiências, das 9h às 
17h30, com a participação da juíza 
federal Helena Fialho, titular da 5ª 
Vara, dos devedores e dos repre-

de qualidade 
e mais rápida. 
Não tenho dú-
vida que trará 
sua contribuição 
para a cidade e 
a região”, des-
tacou Wildo. O 
presidente do 
TRF5 lembrou, 
ainda, que a 
instalação da 
15ª Vara Fede-
ral do Rio Grande do Norte marca 
a última vara implantada na sua 
gestão, quando foram instaladas 
16, no período de dois anos. O 

ato também marcou o fim do ciclo 
de interiorização da Justiça Fede-
ral na 5ª Região, definida na Lei 
12.011/2009. 

gador federal emérito Francisco 
Cavalcanti, que se aposentou em 
agosto deste ano. Um pouco an-
tes, às 15h30, sete juízes federais 
substitutos tomam posse como 
juízes federais titulares. Tarcisio 
Corrêa Monte, Daniel Guerra Al-
ves, Bernardo Monteiro Ferraz, 

Iaci Rolim de Sousa, Madja 
de Souza Moura Florencio, 
Arnaldo Pereira de Andrade 
Segundo e Luiz Bispo da Silva 
Neto foram promovidos no 
último dia 3/12. A cerimônia 
será realizada na Presidência 
desta Corte.   

os defensores do meio ambiente: 
a praia do Bessa é local de desova 
de tartarugas marinhas, e a moder-
nização das vias poderia colocar 
em risco a reprodução da espécie 
- que já está em extinção. O caso 
foi parar na Justiça Federal e já tem 
uma decisão do TRF5. O Via Legal 
começa às 22h (horário de Brasília), 
na TV Justiça. Acompanhe também 
na internet, pelo link www.youtube.
com/programaViaLegal.

sentantes da Caixa Econômica. O 
mutirão tem como objetivo facili-
tar as transações para pagamento 
parcelado dessas dívidas executa-
das perante aquele Juízo. Segundo 
a Direção da 5ª Vara, ainda que 
encerrada essa primeira rodada de 
negociações, as demais empresas 
interessadas no parcelamento po-
derão procurar aquela instituição 
bancária a fim de negociar seus 
débitos administrativamente.


