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Aniversariantes

TERÇA

D

Wilson Correia F. Laurentino Filho
Gab. Des. Federal Barros Dias
André Luiz Lima da Silva
POLITEC – Informática
Marli de Melo Chaves
SOSERVI - Limpeza
Magaly de Barros Melo
SOSERVI – Limpeza

e ontem (19) até o 
dia 2 de abril, estão 
abertas as inscri-

ções para o “1º Ciclo de 
Capacitação” do Centro 
de Formação e Aperfei-
çoamento de Servidores do Poder 
Judiciário, vinculado ao Conselho 
Nacional de Justiça - CNJ. Quatro 
ciclos estão previstos para esse 
ano, abrangendo mil vagas para 
servidores e magistrados. Para esse 
primeiro ciclo, quatro cursos serão 
oferecidos para os servidores, cada 
um com 50 vagas: “Ética – Uma 

Servidores e magistrados podem participar 
de capacitação promovida pelo CNJ

questão de escolha”, “Introdução 
ao Direito Constitucional”, “Gestão 
Estratégica com o uso do BSC” e 
“Moodle para Tutores e Autores”. 
Todos os cursos terão 30 horas de 
duração, com exceção de “Ética – 
Uma questão de escolha”, com 24 
horas. Os interessados devem se 
inscrever no endereço eletrônico 

www.cnj.jus.br/eadcnj/inscricao.
php, obedecendo alguns crité-
rios: cada servidor só poderá 
se inscrever em um curso e 
cada curso terá o limite de dois 
participantes do mesmo órgão, 

desconsiderando o terceiro inscri-
to em diante. Todos os candidatos 
receberão e-mail confirmando ou 
não a inscrição. A lista de inscritos 
será divulgada no site www.cnj.
jus.br/ceajud, até o dia 4 de abril. 
Mais informações nos telefones 
(61)2326-5094/5095 ou através de 
e-mail ceajud@cnj.jus.br.

O desembargador federal Láza-
ro Guimarães participa hoje, em 
Brasília, da 2ª Sessão Extraor-
dinária do Conselho Nacional 
do Ministério Público – CNMP. 
Ontem, o magistrado participou 
da terceira sessão ordinária do 
referido Conselho, na qual fo-
ram discutidos 109 itens. Entre 

eles, 53 procedimentos de contro-
le disciplinar, duas propostas de 
resolução, três processos admi-
nistrativos, entre outros. Decano 
do TRF5, o desembargador Lázaro 
Guimarães foi indicado, no ano 
passado, pelo Pleno do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), para com-
por o CNMP.

Comissões – 
Lázaro Guima-
rães participa de 
duas comissões 
permanentes 
do CNMP: a 
de Aperfeiçoamento da Atuação 
do Ministério Público na Área da 
Infância e Juventude e a de Preser-

A Seção de Almoxarifado, vin-
culada à Subsecretaria de Mate-
rial e Patrimônio (SMP), lembra 
aos setores que os pedidos de 
material devem ser feitos sem-
pre nas segundas e terças-fei-
ras. Dessa forma, a seção pode 
organizar com antecedência as 
entregas, que acontecem nas 
quintas-feiras. O Almoxarifa-
do também solicita que sejam 
cadastrados, em cada setor, 
duas ou mais pessoas respon-
sáveis pelos pedidos, para que 
na ausência do titular não haja 
interrupção nas solicitações. 

Requisição 
de material

vação da Autonomia do Ministério 
Público. Órgão de controle exter-
no e de fiscalização do exercício 
administrativo e financeiro do MP, 
o CNMP é formado por 14 mem-
bros e presidido pelo procurador-
-geral da República. Ao CNMP, 
cabe orientar e fiscalizar todos os 
ramos do Ministério Público.

Está sendo realizado até o dia 23 
de março, um mutirão de concilia-
ções relacionadas a ações de cré-
dito comercial da Caixa Econômica 
Federal (CEF), que correm apenas 
nas varas federais do Recife. O 
evento será realizado no 10º andar 
do edifício-sede da JFPE, no Jiquiá, 
das 13h às 18h, exceto na sexta-fei-
ra (23), que acontecerá das 9h às 
13h, e contará com a coordenação 
da juíza titular da 28ª vara federal, 
Daniela Zarzar Queiroz. Nesse mu-
tirão, estima-se que 250 audiências 
sejam realizadas. 

A Subseção Judiciária de Pau dos 
Ferros/RN está passando por uma 
inspeção ordinária anual na 12ª 
Vara Federal. Os trabalhos come-
çaram ontem e consistem na ins-
peção dos processos distribuídos, 
dos serviços e das rotinas cartorá-
rias, além dos bens públicos. Du-
rante o período de inspeção, que 
acontece até sexta-feira (23/03), 
ficam suspensos todos os atos e 
prazos processuais.

Lázaro Guimarães participa de reuniões do CNMP

JFPE realiza mutirão

JFRN: 12ª Vara
passa por inspeção


