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03 Agosto

SEGUNDA

O presidente e o
vice-presidente do
TRF5, desembarga-
dores federais Luiz
Alberto Gurgel de
Faria e Marcelo
Navarro Ribeiro
Dantas, prestigiam a
cerimônia de posse
dos novos integran-
tes do Conselho
Nacional de Justiça
(CNJ) para o biênio
2009/2011. Entre os novos conselheiros
será empossado o juiz federal Walter
Nunes da Silva Júnior, titular da 2ª Vara

Presidente acompanha posse
de conselheiros do CNJ

Federal do Rio Grande do Norte,
situada em Natal. O magistrado foi

indicado pelo
Superior
Tribunal de
Justiça como
um dos
representantes
da Justiça
Federal no
CNJ. A
solenidade será
realizada às

17h30, na Sala das Sessões da Primeira
Turma do Supremo Tribunal Federal
(STF), em Brasília/DF.

Um saldo de mais de R$ 35 mil foi o
montante arrecadado na primeira data
do leilão judicial unificado realizado, na
semana passada, pelas 5ª e 10ª Varas
Federais da Paraíba (João Pessoa e
Campina Grande) com o arremate de
três imóveis. No dia 7 de agosto,
ocorrerá a segunda praça onde o
restante dos bens, entre prédios, casas,
apartamentos, lotes de terrenos,

veículos, equipamentos de informática
e peças de vestuário, poderão ser
adquiridos por qualquer valor, desde
que não seja considerado
insignificante. O leilão será realizado a
partir das 9h, simultaneamente através
de videoconferência, nos auditórios da
sede da JFPB, em João Pessoa, e da
Subseção Judiciária de Campina
Grande.

JFPB arrecada mais de R$ 35 mil em leilão

O desembargador
federal Marcelo Na-
varro (diretor de Re-
lações Internacionais
da Ajufe) participa,
hoje e amanhã, em
Brasília (DF), de
reuniões da Diretoria
da Associação dos
Juízes Federais do
Brasil (Ajufe), dirigidas pelo presidente
Fernando Mattos. Nesta segunda-feira, a
partir das 10h30, serão discutidas metas
para o semestre e preparação do Dia
Nacional de Mobilização. Na terça-feira,
haverá reunião ampliada da Diretoria
com delegados, associações regionais
e seccionais de juízes federais.

Encontro da Ajufe
define metas

Está disponível na Intranet uma lis-
ta telefônica completa. O usuário

poderá fazer a busca pelo nome do
servidor ou pelo setor. Qualquer su-
gestão ou correção de dados deve-

rá ser feita à DG, ramal 9287.

Lista Telefônica

A técnica judiciária Luanda Mara
Godinho de Araújo (16ª Vara–PE)

tem interesse em permutar com
servidor da Seção Judiciária da

Paraíba para atuar em João Pessoa.
Mais informações: (81) 8713.2407,

3722-8102 (trab), 3723-3760 (res) e
luandamara83@hotmail.com.

Permuta

As fotos de eventos do Tribunal po-
dem ser acessadas na Intranet.

Basta digitar www.intranet.trf5.gov.br/
banco_de_imagens, ou clicar em
SERVIÇOS e escolher GALERIA

DE FOTOS DE EVENTOS.

Fotos de eventos

Representantes da Caixa Econômica
Federal estiveram reunidos com o
presidente do TRF5, desembargador
federal Luiz Alberto Gurgel de Faria,
para discutir a viabilidade do Tribunal
disponibilizar a consulta processual nos
terminais eletrônicos das agências da
CAIXA. A proposta prevê que os
beneficiários dos Programas Sociais
do Governo Federal, que tenham
processos no âmbito da Justiça Federal
da 5ª Região, possam fazer consultas

TRF5 e Caixa discutem parceria para consulta processual

utilizando os cartões da Caixa ou Cida-
dão. O encontro ocorreu na presidência
do TRF5, na última sexta-feira.
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