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Marcelo Navarro visita governador de PE
e prefeito do Recife 

Francisco Wildo realiza última reunião 
da gestão com diretores
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Precatórios: presidente do TRF5 assina Atos para repasse na Paraíba
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Marcelo Navarro, Ubiratan Delgado e Rogério Fialho

desse período com grande satis-
fação em compartilhar a tarefa de 
administrar esta Corte e ter con-
tribuído com excelência para as 

presidente do Tri-
bunal Regional Fe-

deral da 5ª Região -TRF5, 
desembargador federal 
Francisco Wildo, se reu-
niu, na tarde de ontem 
(24/03), na Presidência, 
com todos os diretores 
do TRF5, marcando o últi-
mo encontro da sua ges-
tão. Durante a reunião, os 
diretores entregaram uma 
placa simbólica ao presi-
dente e Onaldo Mangueira, diretor 
da  Subsecretaria de Pessoal fez 
uma homenagem ao presidente, 
em nome dos colegas. “Saímos 

O

O presidente do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Re-
gião - TRF5, Francisco Wildo, 
assinou, ontem, vários Atos 
Normativos, que estabe-
lecem regras para o rateio 
entre o Tribunal de Justiça 
da Paraíba (TJPB), o TRF5 e 
o Tribunal Regional do Tra-

balho da 13ª Região (TRT13/PB), 
dos valores depositados em con-
tas destinadas ao pagamento de 
precatórios submetidos ao regime 
especial, de que trata a Emenda 
Constitucional 62. A presidência 
do Tribunal de Justiça da Paraíba é 
responsável pela gestão das referi-
das contas, fazendo, mensalmente, 

o rateio dos créditos. O juiz auxi-
liar do TJPB e a assessora daquele 
tribunal, respectivamente, Eduar-
do Soares e Maíra Brito, além dos 
diretores da Secretaria Judiciária 
e Subsecretaria de Precatórios do 
TRF5, Telma Motta e Jaelson Ro-
drigues, estiveram presentes ao 
ato de assinatura.

O desembargador federal Mar-
celo Navarro esteve, na tarde 
de ontem (24), com o prefeito 
do Recife, Geraldo Júlio, e, em 
seguida, foi recebido pelo go-
vernador de Pernambuco, Paulo 
Câmara. Navarro convidou-os 
para a solenidade de posse da nova 
mesa diretora do TRF5, O diretor do 
Foro da Seção Judiciária de Pernam-
buco (SJPE), juiz federal Frederico 
Azevedo, acompanhou o desembar-
gador.

atividades da gestão”, 
disse. 
Homenagem – Fran-
cisco Wildo agradeceu 
o esforço dos diretores 
e fez um balanço das 
atividades realizadas na 
gestão. “A minha pas-
sagem pela Presidência 
do Tribunal foi pontuada 
pelo trabalho de uma 
equipe corajosa e por 
muitas conquistas alcan-

çadas, principalmente os eventos 
em comemoração aos 25 anos do 
Tribunal”, ressaltou Francisco Wil-
do, em tom emocionado. 

Atual e futuro presiden-
tes do TRF5, desembar-
gadores federais Fran-
cisco Wildo e Marcelo 
Navarro, respectiva-
mente, visitaram, ontem 
(24/03), o serviço de 
recuperação do Pleno, acompa-
nhados de alguns diretores. Na 
ocasião, o presidente do TRF5 
destacou o empenho de toda 
equipe, que trabalha para viabili-
zar a realização da solenidade de 
posse da nova mesa diretora na 

sede do Tribunal, marcada para 
o dia 8/04. “Estou muito feliz 
porque vamos realizar a passa-
gem da Presidência em nossa 
casa. É satisfatório ter o Pleno 
funcionando depois de uma bela 
reforma”.

Vistoria


