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Presidência realiza 2ª reunião com diretores de foro 

Certidão Criminal 

+ Leia mais: www.trf5.jus.br

TRF5 se despede de Francisco Wildo 
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Aniversariantes

empo de despedidas. 
Ontem (2), o desem-
bargador federal 

Francisco Wildo também 
disse “até logo” ao Tribunal 
Regional Federal da 5ª Re-
gião – TRF5. Aposentado a 
partir de hoje, ele recebeu 
uma homenagem, na sala 
das Turmas Sul, do TRF5. A 
solenidade foi aberta pelo 
presidente do TRF5, de-
sembargador federal Mar-
celo Navarro. “Eu lembro 
muito bem do discurso de posse 
de Wildo, nesta Casa. Ele se definia 
como um ‘orteguiano’, aquele que 
sabe que não é apenas ele, mas é 
ele e a sua circunstância. E a sua 
circunstância é a sua família, é o 

seu mundo, é o seu Nordeste, é a 
sua atuação jurídica, sua formação, 
seus valores; dos quais ele sempre 
nos deu mostras indeléveis”. Para 
Manoel Erhardt, Wildo é merecedor 
de várias reverências, não só por 

ter dedicado 52 anos 
de sua vida ao serviço 
público. “Destaco, ain-
da, a simplicidade que 
sempre o caracterizou, 
sobretudo na Presidên-
cia deste Tribunal, quan-
do ele se colocou como 
intérprete dos colegas, 
fortalecendo a harmo-
nia desta Corte”. 
Homenagens - Emo-
cionado, Wildo avaliou 
que trabalhou no “me-

nor e melhor” tribunal regional 
desse País. “Melhor não só pela 
produtividade, que se alcança gra-
ças ao grau de excelência do corpo 
de funcionários que aqui moreja, 
mas porque encontrei e deixei 

O presidente do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região – TRF5, desembar-
gador federal Marcelo Navarro, dirigiu, 
ontem (02), na sala do Conselho de 
Administração, a segunda reunião com 
os diretores de foro das seis seções 
judiciárias vinculadas. Quatro temas 
principais compuseram a pauta: gestão 
de pessoas, orçamento, tecnologia da 
informação e segurança, além de ques-

nessa Casa um grupo de colegas 
extremamente dedicados à árdua 
tarefa de realizar justiça. Desligo-
-me desse grupo contristado de 
saudades, ainda que sempre faça 
parte dele pelo coração”. O magis-
trado recebeu, ainda, homenagens 
do advogado Nabor Bulhões, re-
presentante do Conselho Federal 
da OAB; do procurador-regional 
Francisco Machado; do presiden-
te da seccional alagoana da OAB, 
Thiago Bonfim; e do seu assessor 
Rodrigo Lins de Lima. Ao final, o 
TRF5 presenteou-o com uma placa. 
Em paralelo, o relatório de gestão 
da Presidência de Francisco Wildo, 
ocorrida durante o biênio 2013-
2015, foi distribuído.

tões administrativas diversas. Os parti-
cipantes debateram assuntos como o 
andamento das obras e reformas, no-
vos sistemas eletrônicos administrati-
vos, proposta orçamentária para 2016, 
controle de acesso aos prédios, criação 
de novas varas, dentre outras. A po-
lítica de valorização da qualidade de 
vida no trabalho foi um dos assuntos 
em destaque. Já estão previstas diver-

sas ações que beneficiarão a saúde 
do servidor, como o Saúde Ativa, 
conjunto de programas focados em 
ações de prevenção e promoção do 
bem-estar, desenvolvido pela SulA-
mérica. O encontro também contou 
com a participação dos diretores 
administrativos das seções judiciá-
rias e diretores das subsecretarias 
desta Corte.

O TRF5 está disponibilizando em 
seu site (www.trf5.jus.br) a emis-
são da Certidão Criminal de 2º 
grau, além da Certidão Eleitoral 
Negativa, exigida aos candidatos a 
cargos eleitorais. Para emitir essas 
certidões, o usuário deve clicar em 
“Certidão Negativa”, na área “Ser-
viços Públicos”. Em seguida, esco-
lher o tipo de Certidão e informar 
nome completo e CPF ou CNPJ.


