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27 e 28 QUINTA

Dezembro
Aniversariantes

Segunda-feira
Marcos Aurélio Nascimento Netto
Gab.Des.Paulo Roberto Oliveira Lima

Terça-feira 28/12/2010
Nilton Cândido Lages
Soservi/Limpeza

Maria José de Sousa
Divisão da 3ª Turma

Vanessa de Lyra Miranda Cavalcante
Gab. Des. Vladimir Souza Carvalho 

Quarta-feira - 29/12/2010

Juiz Federal Tiago Antunes
de Aguiar
SJPE

Sílvio André Rodrigues da Silva
Vip /Segurança

Paulo Marcelo Marques de Miranda
Secretaria Judiciária

Izabel Christina Nunes Bispo
Gab. Des. Manoel Erhardt

Bruno Monteiro Esteves
Gab. Des. Rogério Fialho Moreira

Na JFPE, índice de acor-
do chegou a 71%Na JFPE, foram realizadas
mil audiências.

CJF  libera R$ 76 milhões
para RPVs na 5ª Região

Resultado do processo seletivo para estágio no CJF

O presidente do Conselho da Justiça Fe-
deral (CJF), ministro Ari Pargendler, libe-
rou terça-feira  (21)   para o Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região limites finan-
ceiros de R$ 76.073.694,95  para paga-
mento de requisições de pequeno valor
(RPVs) na Justiça Federal. Desse total R$
42.484.973 beneficiarão 10.047 pessoas
que têm pendências financeiras na área
previdenciária. As liberações para os cin-
co tribunais regionais federais totalizam
R$ 421.270.307,12. O depósito na conta
dos beneficiários é feito de acordo com
cronogramas dos próprios TRFs. Os re-
cursos liberados atendem à classificação
das despesas realizadas segundo a natu-
reza do crédito, seja alimentícia e não a-

limentícia. Os dé-
bitos de natureza
alimentícia são
aqueles decor-
rentes de salári-
os, vencimentos,
proventos, pen-
sões e suas com-
plementações,
benefícios previ-
denciários e indenizações por morte ou
invalidez. Do total geral, R$ 290.575.486
correspondem a processos previdenciá-
rios – revisões de aposentadorias, pen-
sões e outros benefícios –, que perfazem
um total de 45.675 ações, beneficiando
49.626 pessoas em todo o País.

O Centro de Integração Empresa-Escola
(CIEE) publicou os resultados do proces-
so seletivo de estagiários para o Conse-
lho da Justiça Federal no site
www.ciee.org.br. As provas foram realizadas
no último dia 11 de dezembro. Provas
Objetivas de Língua Portuguesa, Conhe-
cimentos Gerais e Noções de Informática,
para nível superior e provas objetivas de
Língua Portuguesa e Matemática para ní-

vel médio.
O CIEE ressalta duas informações: Não
houve estudantes inscritos para o curso
de Engenharia de Produção; e alerta que
os estudantes do Ensino Médio que par-
ticiparam do processo devem ficar aten-
tos na carreção do nome do órgão des-
crito no gabarito da prova, devido a um
erro de impressão,  ao invés de sair a si-
gla CJF, saiu a sigla CNJ.

Subseção de
Juazeiro do Norte
modifica intimação
Portaria nº 01 da 16ª Vara da Jus-
tiça Federal em  Juazeiro do Nor-
te, de 03 de dezembro de 2010
dispõe sobre a sistemática de intimação
nos processos em curso, mediante o uso
do Diário Oficial. Pela Portaria, fica esta-
belecido que, a partir de 01/02/2011, as
intimações destinadas aos advogados
constituídos serão realizadas através da
publicação dos atos no Diário Oficial. As
intimações realizadas até aquela data se-
rão mantidas pelo meio já adotado, de-
vendo a secretaria da Vara Federal cons-
tar advertência nos expedientes até en-
tão elaborados acerca da mudança con-
tida.

Conselho Nacional de Justiça diz que RN tem
déficit de 2.350 vagas no sistema penitenciário
Relatório do Conselho Nacional de
Justiça informa que o Rio Grande do
Norte tem um déficit de 2.350 vagas
no sistema penitenciário. A estatística
foi feita durante o Mutirão realizado
pelo CNJ nas unidades prisionais do
Estado. No trabalho do Conselho, fo-

O serviço de descanso de tela está
suspenso temporariamente até o

dia 21.01.2011.

Aviso

ram analisados 4.330 processos. Desse
total, em 586 foram concedidos benefí-
cios diversos.  No Mutirão do CNJ 265
processos resultaram na liberação de pre-
sos, casos de extinção de penas, livramen-
to condicional, regime aberto, liberdades
provisórias e relaxamento de prisão.


