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Aniversariantes

Um ar condicionado sujo representa 
158 quilos de gás carbônico a mais 

na atmosfera por ano.
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Dia Mundial do Consumidor

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) lançou ontem (14) a 
campanha “Compromissos da Justiça com você em 2011”. A 
iniciativa tem como objetivo esclarecer a população sobre 
os principais compromissos firmados, em todas as unida-
des judiciárias do país, pela Justiça para este ano. A ideia 
é fazer com que qualquer cidadão possa compreender os 
compromissos da Justiça que irão proporcionar a melhoria 
na prestação de serviços do Poder Judiciário, e acompanhe 
cada passo dessa evolução. A campanha terá a participação 
de todos os servidores do Judiciário. Serão veiculados cinco 
filmetes sobre a campanha nas principais emissoras de rádio 
e TV do país, contendo os depoimentos reais de servidores, 
juízes, desembargadores e oficiais de justiça. Os filmes já 
estão disponíveis no site www.cnj.jus.br.

CNJ lança campanha sobre 
os compromissos da Justiça

O presidente do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região, desembarga-
dor federal Luiz Alberto Gurgel de 
Faria, inaugurará terça-feira (22), 
às 10h, a quadra poliesportiva da 
Escola do Pilar, localizada na comunidade 
que leva o mesmo nome da instituição de 
ensino, bairro do Recife Antigo. A quadra 
foi concluída após campanha efetuada pela 
Diretoria Geral desta Corte, intitulada Car-
naval Solidário.

Presidente do TRF5 
inaugura quadra na 
comunidade do Pilar

Uma nova versão do Manual de Orientação 
de Procedimentos para Cálculos da Justiça 
Federal já está disponível no item “Servi-
ços” do site do Conselho da Justiça Federal 
(www.cjf.jus.br). O manual orienta quanto 
aos detalhes técnicos dos cálculos relati-
vos à instrução processual e à execução. A 
nova versão foi aprovada pelo Colegiado 
do Conselho. O relator da proposta foi o 
corregedor-geral da Justiça Federal, minis-
tro Francisco Falcão. Segundo o ministro, o 
manual demanda constante estudo e revi-
são, uma vez que o material é dinâmico e 
segue legislação passível de alteração.

Nova versão do 
Manual de Cálculos

Juizado de João Pessoa 
seleciona conciliadores

A juíza federal Niliane 
Meira Lima, presiden-
te do Juizado Especial 
Federal de João Pes-
soa, assinou edital de 
abertura das inscrições 
para conciliadores da 
7ª Vara Federal. O pe-

ríodo de inscrição vai de 21 de março a 8 
de abril próximo. A seleção visa à forma-
ção de cadastro de reserva para 8 vagas 
de conciliador, havendo classificação até 
o 30º colocado. Para se inscrever, o candi-
dato deverá preencher um requerimento, 
que se encontra disponível no endereço 
eletrônico da Justiça Federal (www.jfpb.
jus.br). A função de conciliador não é re-
munerada e poderá constituir título para 
os concursos públicos promovidos pelo 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região.

O juiz federal Marcos Mairton foi o se-
gundo colocado do Concurso de Contos 
da Associação de Juízes Federais do Brasil 
(Ajufe), com o trabalho ”Dois torcedores”. 
A obra narra a história de dois torcedores 
do mesmo time, que assistem juntos a um 
jogo de futebol. Eles são surpreendidos 
por uma coincidência inusitada, na qual 
coloca frente a frente julgador e réu. O pri-
meiro lugar no concurso ficou com o juiz 

federal Marcel de Azeve-
do, da 2ª Vara de Execu-
ções Fiscais de Porto Ale-
gre (RS). Marcos Mairton, 
titular da 23ª Vara Federal 
do Ceará, será premiado 
com hospedagem e ins-
crição para o 28º Encontro 
Nacional da Ajufe, a ser realizado este ano 
em Fortaleza.

Juiz cearense é premiado em concurso da Ajufe
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