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Aniversariantes

SEXTA
Fernanda Oliveira de Queiroz Pereira
Gab. Des. Rogério Fialho Moreira
José Flávio de Souza Costa
Seção de Malote
Francisca Lúcia Pinho Gielow
Seção de Taquigrafia

Sábado - 12/03/2011
Denise Gonçalves Bonfim
Gab. Des. Francisco Cavalcanti

Domingo - 13/03/2011
Brenda Costa Vilela do Nascimento
Licitação
Maria de Lourdes Paula de Lacerda
NAS
Lúcia de Fátima Pontes de Souza 
Gab. Desa. Margarida Cantarelli
Isolda de Pontes Prado
Gab. Des. Manoel Erhardt
Anna Clara Leite Pestana
Gab. Des. José Maria Lucena

Dia da Educação Cristã 
Dia dos Bombeiros

As estantes da Bibliote-
ca do TRF5 ganharam 
novas aquisições, já 
disponíveis para em-
préstimo a magistrados 
e servidores cadastra-
dos. São 478 obras que 
se juntam ao catálogo, 
totalizando cerca de 
11 mil livros no acervo 
da biblioteca, que possui também 275 tí-
tulos de periódicos – jornais e revistas, por 
exemplo. Criada em 30 de março de 1989, a 
biblioteca possui um link no Portal do TRF5. 
É só entrar na área institucional, clicar em 
Biblioteca e consultar as novas aquisições 
(no lado direito da página). O prazo para 

devolução dos livros é 
de dez dias, podendo 
ser renovado pelo mes-
mo período. Os usuários 
podem retirar até três li-
vros. Entre as novidades 
no acervo, o título “Ter-
renos da marinha: (i) le-
galidade e democracia”, 
de autoria do diretor do 

Núcleo de Assessoria Jurídica desta Corte, 
Célio Marques. Outra obra que estará dis-
ponível é “A Extrafiscalidade Como Forma 
de Concretização do Princípio da Redução 
das Desigualdades Regionais”, de autoria do 
presidente do TRF5, desembargador federal 
Luiz Alberto Gurgel de Faria.

Tribunal Federal da 5ª Região 
amplia acervo da Biblioteca

A Diretoria Geral do TRF5 assinalou a pas-
sagem do Dia Internacional da Mulher, 8 
de março, entregando uma rosa e uma 
mensagem às primeiras 300 mulheres que 
ingressaram no prédio desta Corte, ontem. 
As flores foram doadas pela Asserjufe. 

Dia das MulheresUma parceria firmada entre a Justiça Federal 
do Ceará e a Procuradoria Federal do Insti-
tuto Nacional do Seguro Social (INSS) tem a 
finalidade de efetuar a triagem e formação 
de mutirões para resolução de processos 
previdenciários antigos. As duas instituições 
pretendem acelerar a solução de pendências 
entre o Instituto e seus segurados. Regular-
mente são organizados mutirões nas Varas 
Federais entre os procuradores federais do 
INSS, os juízes federais, a equipe de servido-
res da Contadoria do INSS e os segurados. 
O objetivo é garantir que processos antigos 
entrem em acordo e sejam solucionados. O 
prazo de pagamento após a sentença é de 
60 (sessenta) dias para valores de até 60 (ses-
senta) salários mínimos. No mês de fevereiro, 
a 4ª Vara, dirigida pelo juiz federal José Vidal 
Silva Neto, promoveu um mutirão no qual 
foram homologados 65 acordos.

JFCE faz parceria 
com Procuradoria da 
Previdência Social

Infraestrutura e Desafios Jurídicos da Copa 
do Mundo é a temática da próxima edição 
do Quinta Jurídica, que será realizada no dia 
17 de março, às 19h, no auditório da Justiça 
Federal do Rio Grande do Norte. Os pales-
trantes serão o procurador-geral do Estado, 
Miguel Josino, o procurador da República, 
Rodrigo Telles e o vice-presidente do Sin-
duscon, Arnaldo Gaspar Júnior.

O Tribunal Regional Federal  da 5ª Região 
promoveu a nova eleição para a Direção 
do Foro da Justiça Federal do Rio Grande 
do Norte. O juiz federal Manuel Maia, ti-
tular da 7ª Vara, será o novo diretor e para 
a vice-direção foi escolhido o juiz federal 
Janilson Bezerra, titular da 4ª Vara.  A partir 
do dia primeiro de abril, os dois magistra-
dos assumirão as novas funções.

Diretores do ForoQuinta Jurídica
Notícias da JFRN

A servidora Andreia Melo 
recebe homenagem 
de Clara Moreira, do 

Cerimonial


