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Dia do Diagramador

Seção Judiciária 
do Rio Grande 
do Norte (SJRN) 

ganha duas novas 
varas federais nesta 
semana. O presidente 
do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região 
- TRF5, desembar-
gador federal Paulo 
Roberto de Oliveira 
Lima, e o diretor do 
Foro da SJRN, juiz federal Manuel 
Maia, conduzem amanhã (29), às 
16h, a solenidade de instalação da 
13ª Vara, na sede da Subseção de 
Mossoró, e na sexta (30), às 10h, a 
inauguração da 14ª Vara, que será 
instalada no prédio anexo da SJRN, 
em Natal.
Competência - A 14ª Vara Federal 
será especializada em processos 
criminais, beneficiando cerca de 1,9 
milhões de habitantes de 68 mu-
nicípios. Já a 13ª Vara Federal de 
Mossoró terá competência para jul-
gar os processos do Juizado Espe-
cial Federal, que abrange causas de 
até 60 salários mínimos, atendendo 
a uma população aproximada de 
430 mil pessoas, moradores de 13 

JFRN passa por ampliação

municípios. Com as novas instala-
ções, a Seção Judiciária potiguar 
passa a contar com 14 Varas Fede-
rais: oito em Natal, três em Mosso-
ró e uma vara nas cidades de Caicó, 
Assu e Pau dos Ferros. 

O Tribunal Re-
gional Federal da 
5ª Região - TRF5 
divulgou, na ma-
nhã de ontem 
(27/3), o resulta-
do provisório da 
segunda prova 
escrita - Sentença 
Cível (P3) - do XI 
Concurso Público para Provi-
mento de Cargos de Juiz Federal 
Substituto da 5ª Região. A lista 
contendo as notas dos 43 candi-
datos que estavam concorrendo, 
foi anunciada pela Comissão 
Examinadora, durante sessão 

pública, realizada 
na Sala das Turmas, 
do edifício-sede do 
TRF5. Dos 43 con-
correntes, 32 foram 
aprovados nesta 
fase. A relação 
completa foi dispo-
nibilizada nos por-
tais do TRF5 (www.

trf5.jus.br/concursos/magistrados) 
e do Cespe (www.cespe.unb.br/
concursos/trf5juiz2011). O resul-
tado final dessa etapa deverá ser 
publicado no Diário Oficial da 
União (DOU) e na Internet, cuja 
data provável será 25 de abril. 

O programa de TV Via Legal, que 
busca aproximar o cidadão da reali-
dade da Justiça Federal, abordando 
assuntos relacionados às decisões 
tomadas pelos juízes e desembar-
gadores federais, comemora esta 
semana a edição de nº 500. O Via 
Legal é produzido pelo Centro de 
Produção da Justiça Federal (CPJUS) 
e exibido na TV Justiça, Cultura, na 
TV Brasil e em 25 emissoras regio-
nais do país. O CPJUS é coordena-
do pela Assessoria de Comunicação 
Social do Conselho da Justiça Fe-
deral e composto pelas assessorias 
de Comunicação Social dos cinco 
tribunais regionais federais. No 
TRF5, uma equipe de profissionais 
experientes transformam decisões 
na 5ª Região em pauta de reporta-
gem. “Nosso trabalho contribui, as-
sim, para aproximar o judiciário do 
cidadão, a partir de uma linguagem 
simples e acessível”, ressalta Juliano 
Domingues, repórter e editor do 
Programa Via Legal. Confira os dias 
de exibição do programa no site 
http://www.vialegal.cjf.jus.br.

A diretora da Secretaria Adminis-
trativa (SA), Sorária Caio e a equi-
pe da Subsecretaria de Tecnologia 
da Informação (STI) desta Corte 
coordenam, de hoje até sexta-feira 
(30), na Seção Judiciária do Ceará 
(SJCE), a implantação da versão 
atualizada do Sistema de Gestão 
de Contratos (SGC) do TRF5.

O núcleo potiguar da Esmafe5 
promove, amanhã, o debate “Di-
versidade Sexual e Poder Judici-
ário: um espaço de conquista da 
dignidade”, dentro da edição do 
projeto Quinta Jurídica. O tema 
será debatido pelo professor 
Alípio de Sousa Filho, da Univer-
sidade Federal do Rio Grande 

do Norte, e pelo presidente da 
Comissão de Diversidade Sexu-
al e Combate à Intolerância da 
OAB-RN, Fernando Gaburri. As 
inscrições para a Quinta Jurídica 
são gratuitas e devem ser fei-
tas através do portal da Justiça 
Federal do Rio Grande do Norte: 
www.jfrn.jus.br.

Diversidade sexual e Judiciário em debate Versão atualizada 
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