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Aniversariantes
Mª Francisca A. Benevides Coelho
Subsecretaria de Recursos

Mª Paula Médicis M. de Q. Campos
Gab. do Des. Manoel Erhardt

Gilvan Alves Muniz de Medeiros
Divisão de Administração Predial

Dia do Conselheiro Tutelar

A Festa de Confraternização dos
estagiários de nível médio do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região
acontecerá dia 14 de dezembro, com
destaque para a escolha do Garoto e
da Garota Aprendiz de 2011. Serão dez
concorrentes, sendo cinco meninos e
cinco meninas, cujos nomes serão
submetidos à escolha dos 80
aprendizes, através do voto direto. A
confraternização será custeada por
recursos obtidos pelos estagiários e
acontecerá em área do Anexo I. Além
dos brindes, que serão entregues aos
participantes, a festa terminará com os
jovens participando do show do DJ
Nando.

Confraternização dos
estagiários será dia
14 de dezembro

A Justiça Federal no Ceará e a Universi-
dade Estadual do Vale do Acaraú – UVA
firmaram convênio para a instalação de
um Posto Avançado da Justiça Federal,
na cidade de Sobral. O posto funcionará
nas dependências da UVA e nele poderão
ser desenvolvidas, entre outras, as
seguintes atividades: atermação de ações
da competência do Juizado Especial
Federal (sem prejuízo de idêntico serviço
prestado nas dependências da Justiça
Federal); fornecimento de informações
processuais e de certidões de
antecedentes e outros.

A Corregedoria do Conselho Nacional de
Justiça(CNJ) promoverá, no próximo mês,
um encontro com os presidentes das
associações de magistrados estaduais e a
Associação dos Magistrados Brasileiros
(AMB). A reunião, que contará com a
presença da corregedora nacional de
Justiça, ministra Eliana Calmon, e os
juízes da Corregedoria, será realizada no
dia 6 de dezembro na sede do CNJ, em
Brasília (DF). No encontro, a Corregedoria
Nacional pretende conhecer os
problemas enfrentados pela magistratura
de primeiro grau, para buscar soluções.

O Escritório de Prática Forense Virtual,
fruto de uma parceria firmada entre a
Justiça Federal na Paraíba e o Centro
Universitário de João Pessoa (Unipê),
comemorou, no último dia 14 de outubro,
cinco anos de serviços prestados à
parcela de jurisdicionados mais carentes,
do litoral ao sertão paraibanos. O juiz
federal aposentado José Fernandes de
Andrade, com o apoio jurídico de três
advogados e vinte estagiários do Unipê,
coordena o Escritório Virtual, que é
responsável, hoje, pela promoção de
quase 10 mil ações.

Corregedoria do CNJ faz
encontro com magistrados

SJCE e UVA celebram
convênio

Escritório de Prática
Forense em João Pessoa

O presidente do TRF5, Luiz Alberto
Gurgel de Faria, inaugurou, na última
terça-feira, a sede da Subseção Judiciária
de Goiana (25ª Vara), na Zona da Mata
Norte de Pernambuco. Na solenidade,
compareceram os desembargadores
federais Margarida Cantarelli, Manoel
Erhardt e Rogério Fialho. A cerimônia de
inauguração contou com a animação de
uma atração local: a Banda Musical
Curica (fundada em 1848). Natural de
Goiana, a juíza da 5ª Vara Federal, Nilcéa

Maggi, lembrou que “a interiorização
da JFPE é de extrema importância”,
pois “permite aos mais necessitados o
acesso efetivo à
Justiça”. Entre as
várias autorida-
des presentes à
solenidade, esta-
vam a diretora do
Foro da JFPE,
Joana Carolina
Lins Pereira, além

Justiça Federal inaugura sede da
Subseção Judiciária de Goiana

dos juízes federais Frederico Azevedo,
Ubiratan do Couto Mauricio, Polyana
Falcão Brito. A 25ª Vara tem como
titular o juiz federal Almiro José da
Rocha e como substituto o juiz
federal Cláudio Kitner.


