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Aniversariantes
Onaldo Mangueira de Melo
Subsecretaria de Pessoal

Rossana Mª Mesquita de Sá
Divisão da 2ª Turma

Alexandre Milton Prazeres da Costa
Gab. Des. Fed. Vladimir Carvalho

Maria do Carmo L. G. L. Ferreira
Gab. Des. Fed. Geraldo Apoliano

Sábado, 3 de julho
Rondon Veloso da Silva
Gab. Des. Fed. Vladimir Carvalho

Domingo, 4 de julho
Carmem Costa Franco Rocha
Divisão da 4ª Turma

O presidente da República, Luiz Inácio
Lula da Silva, nomeou o juiz federal
Edilson Pereira Nobre Júnior, para o
cargo de desembargador federal da 5ª
Região. O novo integrante da Corte
possui graduação em Direito pela
Universidade Federal do Rio Grande do
Norte e tem Mestrado e Doutorado pela
Universidade Federal de Pernambuco.
Atualmente, é professor titular da
Universidade Potiguar e professor
adjunto da UFRN. Ele tem experiência
na área de Direito, com ênfase em
Direito Administrativo e Direito
Constitucional, atuando principalmente
no campo dos Direitos Fundamentais do
Estado e princípio da boa-fé. Entre

Presidente da República
nomeia novo desembargador
federal para 5ª Região

outros títulos
recebidos pelo
magistrado,
constam o de
cidadão
honorário da
cidade de São
Tomé (RN),
honra ao
mérito do
Conselho Nacional de Secretários de
Justiça, Direitos Humanos e
Administração Penitenciária e o diploma
da Ordem do Mérito do Judiciário Djalma
Aranha Marinho, no grau de Grande
Oficial, do Tribunal Regional do Trabalho
da 21ª Região.

Estão abertas as inscrições para
provimento de cargo de juiz federal
substituto da 4ª Região. Até o dia 20 de
julho, os candidatos devem preencher o
formulário de inscrição disponível no
site www.trf4.jus.br/concursojfs. Para
mais informações os interessados
devem entrar em contato com a
Esmafe4 pelo fone: (51)3213 3049 ou
pelo e-mail: concursojfs@trf4.gov.br.

Tribunais de todo o País podem enviar
cartas precatórias eletronicamente.
Essa é mais uma das funcionalidades
do sistema Hermes de malote digital,
instalado no Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ) e em praticamente 100% das

Envio de cartas precatórias pode ser feito pela internet
unidades judiciais. Segundo o juiz auxiliar
da presidência do CNJ, Paulo Cristóvão
de Araújo da Silva, a principal vantagem
com a utilização da ferramenta é a redu-
ção de gasto e tempo. Dados do Depar-
tamento de Tecnologia da Informação do

CNJ mostram que o malote eletrônico foi
instalado em todos os tribunais da esfera
estadual, federal, trabalhista e militar. Na
justiça eleitoral, apenas o Tribunal
Regional Eleitoral do Distrito Federal
(TRE/DF) ainda não possui o sistema.

IV Concurso público
para juiz federal
substituto

O Conselho da Justiça Federal (CJF)
aprovou o envio ao Poder Executivo
do anteprojeto que propõe alteração
do Anexo V da Lei Orçamentária Anual de
2010. O objetivo é viabilizar o provimento,
ainda em 2010, de mais 552 cargos e
funções, dentre os criados pela Lei
12.011/2009, para destiná-los à
estruturação das turmas recursais e da
Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais. A idéia é
garantir o pleno acesso do cidadão aos
juizados especiais federais. Segundo o
ministro Cesar Asfor Rocha, presidente
do CJF, “a medida dota as turmas
recursais e a Turma Nacional de
Uniformização dos Juizados Especiais
Federais de quantitativo próprio de
servidores, reduzindo o evidente prejuízo
para o desempenho de suas atribuições.”

CJF quer estruturar
Turmas Recursais
dos Juizados Especiais

Doação de sangue
Augusto Teixeira de Oliveira Santos tem
13 anos, e há três meses está internado
com câncer no hospital Oswaldo Cruz .

Ele precisa de qualquer tipo de sangue e
a doação pode ser feita no Hemope. Não
importa qual o seu sangue, o que importa

é que você vá ao Hemope e doe.
Edilson
Nobre
Júnior


