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Aniversariantes

SEGUNDA

O

Juiz Federal 
Janilson Bezerra Siqueira

SJRN 

André Felipe Gonçalves Martins
Secretaria Judiciária
Thiago Henrique Simões Santos
Gab. Des. Federal Rogério Fialho 
Laila Priscilla de Carvalho Angelim
Gab. Des. Federal Lázaro Guimarães

Dia da televisão

A Subsecretaria de Pessoal infor-
ma que o CJF alterou a resolução 
no que se refere às licenças para 
tratamento de saúde do servi-
dor ou por motivo de doença em 
pessoa da família. A resolução nº 
159, de 08/11/2011, explica que 
poderão ser concedidas licenças 
ao funcionário, mediante avalia-
ção de perícia oficial e no prazo 
indicado no respectivo laudo. Essa 
perícia poderá ser realizada por 
junta oficial (formada por três mé-
dicos ou dentistas) ou por perícia 
oficial singular (formada por ape-
nas um médico ou um dentista). 
A resolução ainda explica que a 
unidade de saúde do órgão deve-
rá informar à unidade de recursos 
humanos o período de afasta-
mento do servidor e, no caso de 
prorrogação de licença, o funcio-
nário deverá apresentar ou enca-
minhar novo atestado médico an-
tes do término da licença anterior, 
procedendo-se a nova avaliação 
médica.  Leia a resolução na ínte-
gra, no site do CJF (www.cjf.jus.br), 
no link Atos Normativos.

A Justiça Federal na Paraíba (JFPB) 
arrecadou mais de R$ 3,6 milhões 
na terceira e última edição de 
2011 do Leilão Judicial Unifica-
do da Justiça Federal na Paraíba, 
concluído na quinta-feira (17), em 
segunda praça. O leilão envolveu 
bens relativos a processos que 

O desembargador federal 
Rogério Fialho, vice-presi-
dente do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região, partici-
pa hoje do seminário “Juiza-
dos Especiais Federais: Cele-
ridade e Eficiência”. O evento 
é promovido pelo Centro 
Universitário de João Pessoa 
– Unipê, e será realizado no 
Auditório da Justiça Fede-
ral de João Pessoa (JFPB), às 
14h30. Na ocasião, o desem-
bargador será agraciado com 
a Medalha do Mérito Acadê-
mico Afonso Pereira, outor-
gada pelo Unipê.

desembarga-
dor federal 
Luiz Alberto 

Gurgel de Faria, do 
Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região 
– TRF5, recebeu, na 
última quinta-feira 
(17), das mãos da 
vice-presidente do 
TCE, Teresa Duere, a 
mais alta comenda 
do Tribunal de Con-
tas de Pernambuco 
(TCE), concedida 
a pessoas que se 
destacam na prestação de servi-
ços ao estado de Pernambuco e à 
causa do controle externo. A de-

sembargadora federal Margarida 
Cantarelli representou o TRF5 na 
cerimônia, na qual também foram 

Luiz Alberto Gurgel recebe Medalha Nilo Coelho
Alterada resolução 
sobre licença médica

Rogério Fialho 
recebe Medalha 
“Afonso Pereira”

JFPB arrecada mais de R$ 3.6 milhões com Leilão Eficaz
tramitam nas 5ª, 8ª e 10ª varas 
federais, sediadas em João Pessoa, 
Sousa e Campina Grande, respec-
tivamente. O evento foi realizado 
de modo presencial no auditório 
da sede, na capital, e telepresen-
cial nas outras subseções, através 
de videoconferência.

foto: Vicente Luiz / TCE homenageados o jornalista Jo-
ezil Barros (Diários Associados), 
Marco Maciel (ex-senador) , Jô 
Mazarollo (diretora de jornalis-
mo da Rede Globo Nordeste), 
a ex-deputada Ana Arraes (mi-
nistra do TCU), a médica Liana 
Ventura (presidente da Funda-
ção Altino Ventura), o desem-
bargador Ricardo Paes Barreto 
(Tribunal de Justiça e presiden-
te do TRE-PE), o conselheiro 
aposentado do TCE Severino 
Otávio (diretor de Relações 
Institucionais de Suape), Thia-
go Norões (Procurador-geral 

do Estado) e Maurílio Rodrigues 
(médico cardiologista da Assem-
bleia Legislativa).


