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Aniversariantes
Juíza Federal
Telma Maria Santos
SJSE

Ladjane Maria Bezerra de Lima
Divisão da 3ª Turma

Ísis Alvarenga de Almeida
Biblioteca

Zildo Israel de Azevedo
Segurança

Paula Cavalcanti de Albuquerque
Comunicação Social

Tribunal divulga resultado da 3ª
etapa do X Concurso para Juiz A Vara Privativa das Execu-

ções Fiscais e Processos
de Natureza Tributária da
Justiça Federal em
Campina Grande realiza, de
hoje até sexta-feira, a 6ª
Semana de Conciliação. No
total serão realizadas 80
audiências de conciliação em processos de
execuções fiscais que tramitam na 10ª
Vara. As audiências, presididas pelo juiz
Rudival Gama do Nascimento (titular da 10ª
Vara), foram propostas pelos Conselhos
Regionais de Engenharia e Arquiterura, de
Enfermagem e de Medicina. A iniciativa dá
continuidade ao Projeto “Conciliação Fiscal
Nota Dez”, lançado pela Vara em março de
2009,”. Informações: www.jfpb.gov.br.

Paraíba realiza 6ª
Semana de Conciliação

O TRF5 publicou, na
última quinta-feira, o
Edital nº 5/2010 que
traz a lista com o
nome dos 10
candidatos
aprovados na 3ª
etapa do X
Concurso Público
para Juiz Federal
Substituto e a convocação para a prova
oral. A lista, divulgada por ordem
alfabética, contém o número de inscrição
e o horário que cada grupo deverá se
apresentar para realizar a 4ª etapa do
concurso. A prova oral, de caráter e
eliminatório e classificatório, ocorrerá nos
dias 26 e 27 de abril, na Sala das Turmas
desta Corte. O concurso visa suprir a
demanda nas Seções Judiciárias dos
seis Estados que integram a 5ª Região
(Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do
Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe).
Inicialmente, serão oferecidas sete
vagas, mas também vai formar cadastro
reserva para ocupar as vagas que
surgirem durante o prazo de validade do
concurso. Os desembargadores federais
Lázaro Guimarães (Presidente)
Francisco Cavalcanti e Rogério Fialho

compõem a comissão organizadora do
certame. O edital com o resultado da
inscrição definitiva e convocação para a
prova oral pode ser consultado no site
www.trf5.jus.br no link “Concursos –
Magistrados” ou pelo  www.cespe.unb.br.

O presidente do TRF5,
desembargador federal
Luis Alberto Gurgel de
Faria, recebeu, na última
sexta-feira, a visita do
corregedor do TCE-PE
conselheiro Valdecir
Pascoal, para discutir assuntos relaciona-
dos com o IX Encontro do Colégio de
Corregedores e Ouvidores dos Tribunais
de Contas do Brasil. O evento será

realizado, no Recife, nos
dias 29 e 30 deste mês.
O magistrado também
se reuniu com procura-
dores da AGU, para
juntos somar esforços
na realização de seminário sobre

as visões que o judiciário e o INSS apre-
sentam entre si. Luiz Alberto Gurgel ainda
participou, na tarde da última quinta-feira,
da solenidade de posse do capitão-de-

Presidente do TRF5 recebe série de visitas

mar-e-guerra Mauro
José da Silva
Gonçalves na
Capitania dos Portos
de Pernambuco.

A Proposta de Emenda Constitucional
(PEC) nº 544/02, que prevê a criação
de quatro novos Tribunais Regionais
Federais (TRFs) no país, está em tra-
mitação na Câmara dos Deputados e
deverá ser votada até as eleições des-
te ano. Caso a PEC seja aprovada, to-
dos os TRFs existentes passarão por
mudanças. No TRF5, apenas o Estado
de Sergipe deixará de compor as seis
regiões que o Tribunal abrange,
passando a fazer parte do suposto
TRF8, que irá reger Sergipe e Bahia.
Informações: www.ajufe.org.br.
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