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QUARTA
Lúcia de Fátima Lucena de Oliveira
Recursos

Sara Lins Diniz
Gab. Des. Luiz Alberto Gurgel

Maria Tereza Ramos Rocha
Gab. Desa. Margarida Cantarelli

Ademar Antônio Marinho
Soservi

Com o objetivo de abrir um novo
canal de discussão no Poder
Judiciário, o ministro Gilmar
Mendes (presidente do Supremo
Tribunal Federal e do Conselho
Nacional de Justiça) promoveu, na
última segunda-feira, reunião por
videoconferência com presidentes
dos tribunais regionais federais. A
utilização dessa ferramenta
demonstra a preocupação em
reduzir custos com passagens e
diárias, o que tem levado servidores e
magistrados a utilizarem a
videoconferência para a realização de

Judiciário abre novos canais de comunicação

cursos, debates e reuniões, nas áreas
jurídica e administrativa. As medidas já
estavam em andamento no TRF da 5ª

A Primeira Turma do TRF da 5ª Região
realiza amanhã, às 9h, a última sessão
ordinária de julgamento neste horário. A
partir do mês de agosto, as sessões pa-
ra julgamento dos recursos e processos
de sua competência ocorrerão todas as
quintas-feiras, a partir das 13h.  A
Primeira Turma é composta pelos
desembargadores federais Francisco de
Queiroz Bezerra Cavalcanti (presidente),
José Maria de Oliveira Lucena e Rogério
de Meneses Fialho Moreira.

Sessão da Primeira
Turma muda turno

Região mesmo antes da
Resolução do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ),
dentro de uma política de
austeridade implementada no Tribunal.
Além do presidente e vice-presidente do
TRF5, desembargadores federais Luiz
Alberto Gurgel de Faria e Marcelo
Navarro Ribeiro Dantas, participaram do
encontro os desembargadores Jirair
Aram Meguerian (TRF1), Paulo Cesar
Morais Espírito Santo (TRF2) e Vilson
Darós (TRF4). A pauta do encontro
incluiu os temas Repercussão Geral e
Conciliação.

Inscrições para estágio
em Informática na JFRN
A Justiça Federal no Rio Grande do
Norte está com inscrições abertas, até a
próxima sexta-feira, para estágio remu-
nerado de Tecnologia da Informação
(Informática). De acordo com o edital,
para se inscrever o estudante deve estar
matriculado e com frequência efetiva nos
cursos de Ciência da Computação,
Engenharia da Computação, Licenciatura
em Computação e Sistemas de
Informação. Informações pelo site
www.jfrn.jus.br/estagio.

No período de 10 a 17 de agosto, a
Justiça Federal em Alagoas (JFAL) abre
inscrições para estágio em Direito na
Subseção Judiciária de União dos
Palmares. Para participar, o estudante
deve estar cursando entre o 5º e o 8º
períodos do curso de Direito em
instituições sediadas no Estado de
Alagoas. A seleção constará de duas
fases, uma prova escrita e um exame
oral. Mais informações pelo site
www.jfal.gov.br.

JFAL abre inscrições
para estágio em Direito

O Setor de Apoio
ao Bem-Estar e
Qualidade de
Vida, da Divisão
de Infraestrutura
e Administração
Predial (DIAP),
informa que a
partir das 13h de
hoje haverá o
processo de
higienização dos
bebedouros do
TRF5. A medida, que vai contemplar
todos os bebedouros do edifício-sede
e dos Anexos (I, II e III), será
desempenhada, mensalmente, por
funcionários da Soservi.

DIAP realiza
higienização nos
bebedouros

Está disponível na Intranet uma lista
telefônica completa. O usuário pode-
rá fazer a busca pelo nome do servi-
dor ou pelo setor. Qualquer sugestão
ou correção de dados deverá ser fei-

ta à DG, através do ramal 9287.

Lista Telefônica

Luiz
Alberto
Gurgel

Marcelo
Navarro


