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Aniversariante

SEXTA

Suely Tavares 
Soservi/Limpeza 
Mariana Queiroz Medeiros
Gab. Des. Marcelo Navarro
Sábado - 2 de abril
Marco Antônio Mafra de Oliveira
1ª Turma
Anne Cristine Timóteo Alves
Gab. Des. Luiz Alberto Gurgel
João Antônio Manso Raimundo Rocha
Sec. Apoio Especial
Solange Raquel Cordeiro V. dos Santos
Gab.Des. Paulo Gadelha
Bruno Santos Silva
Informática
Marilde Vieira da Silva
Soservi

Domingo - 3 de abril
Allan Victor Campos Oliveira Mariano
Gab. Des. Marcelo Navarro
Mariana Rodrigues Rivas de Melo
Informática

Dia da Mentira

Dia da Abolição da  
Escravidão dos Índios

A Corregedoria Nacional de 
Justiça, comandada pela minis-
tra Eliana Calmon e a Correge-
doria Geral da Justiça Federal, 
que tem à frente o ministro 
Francisco Falcão, acompanha-
rão os trabalhos do mutirão 
do Sistema Financeiro de Ha-
bitação (SFH), garantindo a 
efetividade das audiências e 
o julgamento dos processos 
dos mutirões de conciliação. 
Caberá aos Tribunais Regionais 
Federais e suas Corregedorias 
Regionais, entre outras coisas, 
viabilizar a realização dos mutirões de con-
ciliação em datas de comum acordo com 
a Empresa Gestora de Ativos (ENGEA) e a 
Caixa Econômica Federal; selecionar con-
ciliadores; assegurar a prestação de assis-
tência judiciária gratuita aos mutuários que 
puderem contratar advogados; designar 
magistrados para coordenar os mutirões 
e pelo menos dez juízes federais ou subs-
titutos para julgar os processos que não 
tenham alcançado a conciliação, bem como 
constituir grupos de trabalho compos-
tos por juízes e servidores para execução 
das metas de conciliação e julgamento. O 
acordo assinado, quarta-feira(30), entre as 

Corregedorias fiscalizarão 
os mutirões de conciliação

O desembargador federal Geraldo Apoliano 
informa que as sessões da Terceira Turma, 
realizadas às quintas-feiras, às 13h, a par-
tir do dia 7 deste mês serão iniciadas às 14 
horas, em virtude da necessidade de melhor 
adequar o horário das sessões às atribui-
ções de seus integrantes.

Sessões da 
Terceira Turma

A Academia Norte-Rio-Grandense de Letras outorgou ao 
desembargador federal desta Corte, Paulo Gadelha, o título 
de sócio de honra daquela Instituição, por serviços prestados 
às culturas nordestina e brasileira. Também foram agraciados 
o cientista Miguel Nicolelis e o ministro das Relações Exte-
riores do Brasil, Antonio Patriota. A sessão solene de entrega 
do título deverá ser marcada nos próximos dias.

Acontecerá segunda-feira(4), às 16 horas, 
na Sala das Turmas, palestra sobre Imposto 
de Renda, com o auditor e delegado adjun-
to da Receita Federal, Alexandre Rego. Se-
rão esclarecidas dúvidas sobre a declaração 
de ajuste anual.

Palestra discutirá 
Imposto de Renda

Sócio de honra

Corregedorias, a Caixa Econômica Federal 
e TRFs tem vigência de 12 meses, podendo 
ser prorrogado automaticamente, exceto se 
houver manifestação expressa em contrário, 
nos termos da lei.

Francisco Falcão 
assina acordo

O presidente do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região, desembargador federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima, realizou, ontem, a 
primeira reunião com diretores das diversas 
unidades desta Corte. Na ocasião, ele deu 
as boas vindas à equipe e informou que 
pretende dar continuidade ao trabalho que 
vinha sendo realizado na gestão anterior, 
ressaltando a importância da colaboração 
dos servidores para alcançar novos êxitos.

Presidente faz 
primeira reunião 
com diretores


