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Dia do Publicitário

Paulo Gadelha toma posse dia 10
na Academia Paraibana de Letras
 O desembargador fe-
deral Paulo de Tasso
Benevides Gadelha, do
Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, as-
sume, às 19h do dia 10
deste mês, no auditório
da Federação das In-
dústrias da Paraíba, a
Cadeira 23 da Acade-
mia Paraibana de Le-
tras, cujo patrono é
Thedomiro Ferreira
Neves Júnior, substi-
tuindo a acadêmica

Mariana Cantalice Soa-
res. O novo imortal
será saudado pelo aca-
dêmico Damião Ramos
Cavalcanti. Voltado à
literatura,  produzindo
livros sobre  História e
Ensaios, ele vê sua in-
dicação para a APL
como “homenagem a
meu esforço intelec-
tual, um  desafio para
continuar escrevendo,
uma coisa que sempre
gostei de fazer”.

Feriado em Arapiraca
e União dos Palmares
Em virtude de feriado municipal
dedicado à Padroeira de Arapiraca,
Nossa Senhora do Bom Conselho,
não haverá expediente amanhã
(02), na Justiça Federal - Subseção Judi-
ciária de Arapiraca ( 8ª Vara Federal).  O
juiz federal substituto, Rosmar Antonni
Rodrigues Cavalcanti de Alencar, diretor
do Foro em exercício, determinou a sus-
pensão dos prazos processuais vencidos
nesta data, prorrogando-os para o pri-
meiro dia útil subseqüente. Também em
função do feriado dedicado à Santa Ma-
ria Madalena, em União dos Palmares,
neste dia 2 de fevereiro não haverá expe-
diente na Justiça Federal – Subseção Ju-
diciária (7ª Vara Federal), por determina-
ção do juiz federal substituto Guilherme
Masaiti Hirata Yendo, no exercício da ti-
tularidade e direção do Foro local.

Subseção de Iguatu faz estágio de Direito

O desembargador Paulo Gadelha é
natural da cidade de Souza(PB), con-
cluiu o Curso de bacharel em Ciências
Jurídicas e Sociais na Faculdade de
Direito da UFPB em 1966, sendo o
orador da turma. Exerceu os cargos
de deputado estadual na Paraíba,
professor de Direito Internacional Pú-
blico, diretor do Banco do Nordeste,
chefe da Assessoria Especial do Go-
verno Wilson Braga e há 10 anos está

no TRF5. Participou de cursos e con-
gressos na área jurídica e publicou di-
versas obras entre as quais, “Imunida-
de Parlamentar” (tese aprovada no VII
Congresso Brasileiro de Assembleias
Legislativas), “Voto Distrital”, “Além da
Censura”, “Do Sigilo Bancário”, “Histó-
rias das Constituições Brasileiras”,
“Amor à Palavra”,  “Varsóvia  Revisitada
e outros ensaios” e “História da Políti-
ca de Souza”.

Trajetória Intelectual

A Subseção Judiciária da Justiça Fede-
ral em Iguatu(CE) realizará prova de
seleção de estagiários do curso de Di-
reito. O evento ocorrerá na próxima
sexta-feira(04). A seleção dos candida-
tos será feita por meio de processo se-

Novo Portal da
Justiça Federal
da 5ª Região
Ainda esta semana, o TRF5 entrega a
primeira etapa do seu mais novo
portal na rede mundial de computa-
dores. A reformulação da página
atende ao Ato da Presidência nº 05/
2011 e possui a finalidade de unifor-

mizar as informações aos usuários. A
ideia do por-
tal é ainda
facilitar a
utilização
dos serviços
disponibili-
zados pela
Justiça Fede-
ral na 5ª Re-
gião. Para
tanto, foi adotado um padrão único para
o site do Tribunal e das Seções Judiciári-
as. O projeto foi coordenado pela Direto-
ria Geral, com o apoio da Comunicação
Social e da Subsecretaria de Informática.

letivo público, que compreenderá apli-
cação de prova escrita objetiva para
avaliação dos conhecimentos específi-
cos dos concorrentes. As inscrições ter-
minam amanhã(02), na sede da Justiça
Federal, em Iguatu.


