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Dia Mundial do Livro Infantil
Dia do Propagandista

Justiça Federal do Rio Gran-
de do Norte instalou na 
última sexta-feira (30) a 14ª 

Vara Federal, que funcionará em 
Natal. Especializada em ações 
criminais, a nova Vara atende-
rá a demanda reprimida que há 
para o Judiciário Federal nessa 
área. A inauguração foi realizada 
em uma concorrida solenidade, 
coordenada pelo presidente do 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5, desembargador 

JFRN ganha nova 
vara especializada 
em ações criminais

O Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 promoveu nos dias 
26 e 27 de março, na Seção Judi-
ciária da Justiça Federal no Ceará, 
o Curso Formação de Membros 
e Secretários de Comissões de 
Sindicância e Processo Discipli-
nar – Como Organizar Comis-

sões Eficientes. O objetivo da 
capacitação foi preparar os 
servidores da Justiça Federal 
da 5ª Região para atuarem em 
sindicâncias e processos dis-
ciplinares, seguindo a correta 
metodologia, com segurança 
jurídica e alcance de resultado.

federal Paulo 
Roberto de 
Oliveira Lima, e 
pelo diretor do 
Foro da Justiça 
Federal do Rio 
Grande do Norte, juiz federal Ma-
nual Maia de Vasconcelos Neto. 
Durante o discurso de instalação, 
o presidente do TRF5 lembrou 
que no início da carreira de ma-
gistrado chegou a trabalhar por 
dois meses como Juiz Federal no 

O vice-presidente desta Corte, 
desembargador federal Rogé-
rio Fialho, representa o Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região 
– TRF5 na posse dos novos diri-
gentes do TRF3. O evento acon-
tece hoje (02), às 19h, no Teatro 
Municipal de São Paulo.

A Direção da Segunda Turma do 
TRF5 lembra que amanhã (03/04) 
não haverá sessão de julgamento. 
Como divulgamos anteriormente, 
os processos adiados ou constan-
tes de pautas já publicadas serão 
remanejados para as sessões se-
guintes, que acontecem normal-
mente às terças-feiras, a partir das 
14h. A Segunda Turma é formada 
pelos desembargadores federais 
Paulo Gadelha, Francisco Wildo e 
Francisco Barros Dias.Rio Grande do Norte. “A Justiça 

Federal cresceu e o próprio Esta-
do também. Temos hoje excelen-
te quadro de juízes e servidores, 
mas a estrutura ainda é insufi-
ciente; novas varas são imprescin-
díveis”, ressaltou. A Justiça Fede-

ral na Paraíba 
(JFPB) aderiu à 
campanha de 
mobilização pelo 
Dia Mundial de 
Conscientização 
do Autismo, comemorado hoje. 
Para marcar a adesão, a fachada 
da sede da Seção Judiciária pa-
raibana estará iluminada com a 
cor azul. A campanha de mobili-
zação tem o propósito de chamar 
a atenção para a síndrome que 

atinge quase dois 
milhões de brasi-
leiros e mais de 70 
milhões de pessoas 
em todo o mundo. 
A data foi institu-
ída em 2008, pela 

Organização das Nações Unidas 
(ONU), para pedir mais atenção 
ao transtorno do espectro autista 
(nome oficial do autismo). O azul 
foi definido como a cor símbolo 
porque a síndrome é mais co-
mum nos meninos.

Sessão cancelada

JFPB mobilizada pelo Dia Mundial 
de Conscientização do Autismo

Posse no TRF3

Servidores da JF na 5ª Região 
participaram de curso na JFCE


