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Aniversariantes

Neste final de semana, será realizado um
mutirão de audiências para resolver 1.125
processos que estão em tramitação na 6ª
Vara Federal de Alagoas (Juizado Espe-
cial Federal). O evento terá início às 9h da
próxima sexta-feira e segue até domingo,
na sede da Seção Judiciária de Alagoas,
em Maceió.  Além dos juízes federais
Frederico Wildson Dantas e Nivaldo Dias
(titular e substituto da 6ª Vara) e do diretor
do Foro de Alagoas, juiz federal Paulo
Machado Cordeiro, a abertura do evento
contará com a presença dos desembar-
gadores federais Marcelo Navarro (vice-
presidente do TRF5) e Rogério Fialho
(coordenador dos JEFs na 5ª Região),
que vai acompanhar o mutirão e participar
de reunião com juízes dos JEFs e Turmas

Desembargadores abrem mutirão do JEF em Alagoas
Recursais.Todos os processos
são de natureza previdenciária, a
exemplo de aposentadoria rural
por idade, pensão por morte, am-
paro social e salário-maternidade,
entre outros benefícios relaciona-
dos à Previdência Social. De acor-
do com o juiz federal Frederico
Wildson, o mutirão busca “evitar o
acúmulo no número de audiências
de instrução e julgamento marca-
das, devido à elevada demanda
de processos que tramitam no
Juizado”. O desembargador Rogério
Fialho destaca que “a iniciativa deverá
beneficiar a população carente, já que a
maioria dos processos é de aposentadoria
rural”. Quinze magistrados federais de

Presidentes e gestores dos tribunais de
todo o País participam, nesta sexta-feira,
em São Paulo, do 3º Encontro Nacional
do Judiciário. Na reunião, comandada
pelo ministro Gilmar Mendes (presidente
do Supremo Tribunal Federal e do
Conselho Nacional de Justiça), serão
discutidas e aprovadas as novas diretri-
zes para o Poder Judiciário. O encontro é
resultado dos debates estabelecidos
durante o III Workshop de Metas de

Nivelamento, ocorrido em Brasília, no
início deste mês. Os participantes da 3ª
edição do Encontro Nacional dão
continuidade ao planejamento
estratégico desenvolvido nas edições
anteriores, que visam modernizar e
aperfeiçoar o Judiciário para
proporcionar mais agilidade e eficiência à
tramitação de processos, melhorar a
qualidade do serviço prestado e ampliar
o acesso do cidadão à Justiça.

Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do
Norte e Sergipe vão atuar nas audiências
do mutirão, acompanhados de
conciliadores voluntários e servidores do
Juizado Especial Federal (6ª Vara-AL).

Hoje é o último dia para as inscrições ao
concurso público da Advocacia-Geral da
União (AGU), que oferece 111 vagas
imediatas e formação de cadastro de
reserva para o cargo de procurador
federal de 2ª categoria. As inscrições
devem ser feitas no site www.cespe.unb.br
e as provas serão realizadas nos dias 27
e 28 de março.

Concurso público para
procurador federal

Mais uma
estagiária do
Programa
Adolescente
Aprendiz
conseguiu
posição de
destaque no
vestibular deste
ano. A estudante
de nível médio
Camila Dias de Oliveira, que encerrou
recentemente o estágio na
Administração Predial, obteve o 4º
lugar no vestibular para o curso de
Ciências Biológicas da Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE).

Estagiária da DIAP é
aprovada na UFPE

Promulgação da 1ª Constituição
Republicana (1891)

III Encontro Nacional do Judiciário

Permuta
A analista judiciária Ana Luiza de

Azevedo e Silva (TRT da 2ª Região/
São Paulo) quer permutar com
servidor do TRF5 ou da Seção

Judiciária de Pernambuco. Contato:
analuizamarinho@terra.com.br ou

(81)3441-1458 e 9607-2268.
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