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Aniversariantes

SEXTA

Doação de sangue

N

Adriana Vila Nova Araújo
Gab. do Des. Fed. Geraldo Apoliano
Luciana Maria Agra Bezerra Pinto
Gab. do Des. Fed. Francisco Wildo L. 
Dantas
Sábado, dia 14
Juiz Federal José Baptista de 

Almeida Filho Neto
SJPE

Kennedy da Silva Figueiredo
Gab. do Des. Fed. Geraldo Apoliano
Maria Goretti Ferreira da Silva
Divisão da 4ª Turma
Jairo Sóstenes da Silva
Núcleo de Protocolo e Distribuição
Fernando Guedes de Campos
Subsecretaria de Orçamento e Finanças
Atlas de Araújo Silva
Interfort/ Segurança
Walter Gomes Cardoso Júnior
Informática
Domingo, dia 15

Juiz Federal Lauro Henrique 
Lobo Bandeira

SJCE
Roberto Amâncio dos Santos
Seção de Jurisprudência
Albertina Batista Pereira
Gab. da Desa. Fed. Margarida Cantarelli
José Carlos Mendes Silva
Telefonia
Marcelo Honorato da Silva
Interfort/ Segurança

Conselho de Administração do TRF5 
realiza primeira reunião do ano

JFRN inscreve advogados dativos

JFPB doa papel  
reciclável

a última quarta-feira (11), o 
Conselho de Administração 
do TRF5 realizou a primeira 

sessão do ano. Na reunião foram 
homologados oito processos e 
julgados três. Na sessão, os con-
selheiros, atendendo a uma so-
licitação do Conselho da Justiça 
Federal (CJF), autorizaram a dedi-
cação exclusiva dos juízes federais 
Alcides Saldanha, da Seção Judi-
ciária do Ceará (SJCE), e Jamilson 

Bezerra de Siqueira, da 
Seção Judiciária do Rio 
Grande do Norte (SJRN), 
aos trabalhos da Turma 
Nacional de Uniformiza-
ção (TNU), liberando-os 
das demais funções nas 
respectivas unidades 
judiciais. A cada 15 dias, 
os conselheiros reúnem-
-se na Sala de Reuniões, 
no 15º andar.

A Justiça Federal no Rio Grande 
do Norte (JFRN) abriu inscrições 
para elaboração de cadastro de 
advogados dativos da Subseção 
Judiciária de Assu. O candidato 
precisa ser bacharel em Direito 
com inscrição regular na OAB/
RN; ter ausência de penalidade 
disciplinar imposta pela referida 
entidade, comprovada através de 
certidão; ser brasileiro nato ou 
naturalizado; estar em pleno gozo 
dos direitos políticos; ausência de 
incapacidade que impossibilite o 

exercício da função; além de repu-
tação ilibada, comprovada através 
de certidões das distribuições 
cíveis e criminais das justiças Esta-
dual e Federal. As inscrições serão 
realizadas até o dia 30/01, das 9h 
às 18h, na Subseção Judiciária de 
Assu, ou através de requerimento 
expresso, com cópias da carteira 
da OAB, endereço funcional, cur-
rículo e certidões, enviado para o 
endereço eletrônico: sec11vara@
jfrn.jus.br. Confira o edital no site: 
www.jfrn.jus.br.

A servidora Juliana Dowsley, do gabi-
nete do desembargador Marcelo Na-
varro, solicita doação de sangue para 

seu pai, que irá fazer uma cirurgia hoje 
(13/01). A doação deverá ser feita em 
nome de Rubem Gitirana, no IHENE, 

que fica na Rua Tabira, 76, Boa Vista.

A Justiça Federal na Paraíba (JFPB) 
doou 320 kg de papel reciclável à 
Associação Acordo Verde Cidade 
Universitária. O material foi pro-
veniente do descarte de mais de 
1.525 processos, em sua maioria 
execuções fiscais com prazo de 
temporalidade cumprido, reali-
zado pela Comissão de Gestão 
Documental, no final do ano pas-
sado. Os documentos integraram 
o Edital de Eliminação nº 19/2011 
e foram individualmente analisa-
dos para retirada das peças con-
sideradas de guarda permanente 
(decisões/certidões de trânsito 
em julgado/documentos) para os 
registros próprios no sistema e 
arquivamento.

Via Legal reapresenta 
programa sobre  
corrupção
A matéria sobre os alunos do mu-
nicípio de Correntes (PE) vítimas da 
corrupção da rede pública de ensi-
no será um dos destaques da rea-
presentação do programa Via Legal 
desta semana.  A reportagem teve 
como base o relatório do TCU, que 
apontou irregularidades na aplica-
ção das verbas da merenda escolar. 
A matéria será reapresentada até 
o dia 16, nas TVs Justiça, Cultura e 
Brasil – canal 02.


