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9 SEXTA
Janeiro Genival Queiroz de Araújo

Secretaria Judiciária

Isabelle Pinho V. Maranhão Leal
Primeira Turma

Sábado, dia 10

Uilson Francisco dos Santos
Subsecretaria de Apoio Especial

Domingo, dia 11

Solange Rozana G. Souza dos Santos
Terceira Turma

Josileide Ferreira do Nascimento
SOSERVI

Estabelecimento de Eleições
Diretas no Brasil (1881)

O juiz federal Francisco Barros
Dias, titular da 3ª Vara na Se-
ção Judiciária do Rio Grande
do Norte será empossado, na
próxima segunda-feira, dia 12,
como desembargador do Tri-
bunal Regional Federal da 5ª
Região (TRF5), onde ocupará
a vaga aberta com a aposenta-
doria do desembargador fede-
ral Ubaldo Ataíde Cavalcante,
ocorrida em outubro passado. A soleni-
dade de posse ocorrerá às 17h30, no
Salão do Pleno do TRF5. Potiguar de
Olho D´água do Borges, Francisco
Barros Dias concluiu o curso de Direito,
em 1980,  na Universidade Federal do
Rio Grande do Norte, com especializa-
ções em Direito do Trabalho e Direito

Processual Civil, na UFRN e na
Universidade de Brasília (UnB),
além de Mestrado em Direito
pela Universidade Federal de
Pernambuco. O magistrado
ainda fez cursos de
aperfeiçoamento na University
Of Auckland (Nova Zelândia),
Universidade do Porto
(Portugal) e Université de
Limoges (França). Na vida

pública, Barros Dias exerceu atividades
de escrivão, advogado, auxiliar judiciário,
promotor de Justiça e juiz federal, desde
1987. Atuou no Tribunal Regional
Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE/
RN), de 1989 a 1993. É professor titular
da UFRN, onde ministra a disciplina de
Direito Processual Civil.

Francisco Barros Dias toma
posse na próxima segunda-feira

Com o objetivo de
sensibilizar a
população para a
necessidade de
recolocação, no
mercado de trabalho
e na sociedade, dos

presos libertados após o cumprimento
de penas, o Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) e  o Supremo Tribunal
Federal (STF) lançaram, na semana
passada,  a campanha institucional do
projeto “Começar de Novo”. A
campanha, de utilidade pública, será

veiculada gratuitamente em emissoras
de rádio e televisão. Além da campanha
institucional, o projeto Começar de
Novo também vai promover mutirões do
Judiciário em todo o país para avaliar a
situação de presos e libertar os que já
cumpriram as penas.

A Justiça Federal em Pernambuco
(JFPE) divulgou o resultado da seleção
dos conciliadores que irão  atuar nas 14ª,
15ª e 19ª Varas. Ao todo foram
escolhidos 10 conciliadores (cinco
titulares e cinco suplentes) por Vara. A
seleção foi realizada por uma comissão
composta pelos juízes lotados nos
Juizados Especiais Federais, mediante
análise curricular dos candidatos,
seguida de entrevista. O ofício de
conciliador terá duração de dois anos. A
lista completa dos aprovados/
classificados poderá ser acessada
através do site www.jfpe.jus.br.

JFPE divulga
resultado da
seleção para
conciliadores

CNJ e STF lançam campanha Começar de Novo

Os servidores do TRF5 atenderam o
chamado do Comitê Socioambiental e
abraçaram a campanha dos Correios
“adote uma carta” para presentear
crianças carentes no Natal. Brinquedos,
bicicleta, roupas, cesta básica, itens
para casa, como cômoda e ventilador,
e até um nebulizador foram arrecada-
dos. No total foram atendidas 60 car-
tinhas. Muitos servidores, a exemplo
de Lindalva Carneiro de Andrade, da
Segunda Turma, optaram em fazer a
entrega dos presentes pessoalmente.

Servidores abraçaram
campanha dos Correios
“adote uma carta”


