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Obras das guaritas do TRF5 
estão concluídas

Comprovante de bens e renda
Lavagem de 
dinheiro

Paulo Gadelha lança dois livros

Inscrições para prêmio Innovare 
terminam no dia 31 de maio

Maria Carolina C. Branco de Oliveira
Seção de Malote
Johnmary Vital de Araújo
Subsec. de Tecnologia da Informação

Dia Internacional da Cruz Vermelha

Subsecretaria de Infraestru-
tura e Administração Predial 
(SIAP) informa que, desde 

ontem, foram concluídas as obras 
de construção das guaritas da en-
trada principal do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região (TRF5) e 
a de apoio (estacionamento próxi-
mo ao prédio do TRT). De acordo 
com o diretor da SIAP, Vladislave 
Leite, a nova guarita principal vai 
proporcionar uma maior seguran-
ça no fluxo de entrada e saída de 

veículos no prédio do TRF5. “A edi-
ficação permite um melhor campo 
de visão, principalmente 
os mais relevantes para 
o sistema de segurança”, 
afirma o diretor. Além das 
obras de construção das 
novas edificações, a SIAP 
avisa que a substituição 
do asfalto por placas de 
concreto armado do aces-
so secundário também já 
foi concluída.

A Subsecretaria de Pessoal in-
forma aos servidores que na 
próxima terça-feira, 15 de maio, 
termina o prazo para entrega 
da declaração de bens e ren-
da, preenchida em formulário 
de papel, conforme modelo do 
próprio TCU, ou autorização 
de acesso exclusivamente aos 
dados de Bens e Rendas das 
Declarações de Ajuste Anual do 
IRPF e das respectivas retifica-

ções apresentadas à Secretaria 
da Receita Federal do Brasil. A 
Unidade de Pessoal lembra que 
os referidos formulários foram 
enviados, no início do mês de 
abril, para o e-mail do servidor. 
A Subsecretaria de Pessoal alerta 
ainda que neste ano não serão 
recebidas cópias das declara-
ções do IRPF entregues à Re-
ceita Federal. Mais informações 
pelo ramal 9334.

O desembargador federal Pau-
lo Gadelha está com dois livros 
prontos: História Política de Sou-
sa e Texto Jurídico. O primeiro faz 
o registro histórico do processo 
político do município paraiba-
no de Sousa, durante o perío-
do compreendido entre 1946 a 
2006. Já Texto Jurídico, com pre-
fácio do ministro Castro Meira, 
reúne palestras e decisões profe-
ridas pelo autor, além de doutri-
na jurídica, também de sua au-
toria. O lançamento dos títulos, 
marcado para o mês de junho, 

ocorrerá na Assembleia Legisla-
tiva da Paraíba e na Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB/PB), 
respectivamente.

As inscrições para a IX edição do 
Prêmio Innovare estão abertas 
até o dia 31 de maio. Este ano, 
o evento tem como tema central 
“Desenvolvimento e cidadania” 
e, na premiação especial, “Justiça 
e sustentabilidade”, em apoio à 
Rio+20 (conferência da ONU que 
reunirá, no Rio de Janeiro, líderes 
mundiais para discutir meios de 
diminuir o impacto da humanida-
de na Terra). Juízes, promotores, 

tribunais, advogados e defenso-
res de todo o Brasil vão poder 
apresentar suas práticas inovado-
ras. Os interessados concorrem 
à R$ 50 mil (exceto a categoria 
Tribunal), além do prêmio es-
pecial, que oferece ao vencedor 
um intercâmbio para conhecer o 
sistema judiciário e autoridades 
da área jurídica de outros países. 
Mais informações pelo site 
www.premioinnovare.com.br.

O corregedor-geral da Justiça 
Federal, ministro João Otávio de 
Noronha, decidiu criar junto ao 
Conselho da Justiça Federal (CJF) 
um grupo de trabalho, composto 
por magistrados das cinco regiões 
da Justiça Federal, para propor a 
criação de mecanismos de auxílio 
à administração e destinação dos 
bens e valores apreendidos pelas 
varas federais especializadas no 
julgamento de crimes de lavagem 
de dinheiro. 


