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de Junho

QUARTA

Justiça Federal na 
Paraíba (JFPB) irá 

comemorar os 50 anos 
de sua reinstalação 
com uma programação 
especial nesta quinta-
-feira (14/06). Para 
celebrar o Jubileu de 
Ouro, a JFPB promo-
verá apresentação de 
vídeos institucionais 
e lançamento oficial 
do selo dos Correios e 
Telégrafos, produzido 
em alusão aos 50 anos 
de reinstalação da Seção Judiciária 
da Paraíba. Durante a solenidade, 
o desembargador federal emérito 
Ridalvo Costa, originário da JFPB 
e primeiro presidente do TRF5, e 

Educação e trabalho: direitos 
sociais garantidos pelo TRF5
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o desembargador federal Rogério 
Fialho serão condecorados com 
a Medalha de Alta Distinção “Juiz 
Federal Agnelo Amorim Filho”. 
Fialho atuou na JFPB entre os anos 

Geraldo Alves da Silva Júnior
Gab. Des. Federal Vladimir Souza Carvalho

Amanda de Oliveira Batista
Gab. Des. Federal Lázaro Guimarães

Allan Joaquim da Silva
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Aniversariantes

JFRN promove fórum para debater os Centros de Inteligência

Coleta seletiva

JFPB comemora 50 anos de reinstalação

A Justiça Federal no Rio Grande 
do Norte (JFRN) promoverá, ama-
nhã (14), o primeiro fórum para 
debater sobre os Centros de In-
teligência Local, um instrumento 
de resolução de conflitos a partir 
de uma estratégia preventiva. O 
encontro contará com a presença 

do vice-presidente do TRF5 e co-
ordenador do Núcleo de Gestão 
de Precedentes (NUGEPs), desem-
bargador federal Cid Marconi, que 
fará a abertura do evento. O Fórum 
acontecerá no auditório da JFRN e 
reunirá magistrados, servidores, es-
tagiários e entidades públicas com 

maior quantidade de demandas 
na JFRN. Os juízes federais Marco 
Bruno Miranda Clementino, dire-
tor do Foro da JFRN, José Carlos 
Dantas Teixeira de Souza e Edu-
ardo Souza Dantas, que integram 
o Centro de Inteligência, também 
serão palestrantes. 

Educação Fiscal - O desem-
bargador federal Edilson No-
bre participou, ontem (12), do 
III Congresso Internacional de 
Cidadania e Educação Fiscal na 
Lusofonia, realizado pelo Insti-
tuto Superior de Contabilida-
de e Administração de Lisboa 
(ISCAL), pelo Instituto Econômico 
Financeiro e Fiscal da Faculdade 
de Direito de Lisboa (IDEEF) e pelo 
Instituto Pernambucano de Estu-
dos Tributários (IPET). Nobre atuou 

como moderador no painel “A cida-
dania e a educação fiscal no Brasil”. 
O evento reuniu magistrados, ad-
vogados, professores e autoridades 
públicas.

Ainda dá tempo para reunir todo 
aquele material guardado em casa 
que precisa ser jogado no lixo, 
mas necessita de destino adequa-
do. A coleta seletiva continua no 
TRF5 até o próximo dia 26. Vários 
objetos, como vidro, metal, ele-
trônicos, papéis, esponjas e meias, 
podem ser trazidos e colocados 
em um dos coletores disponíveis 
no hall de entrada do Tribunal.

Mais da metade dos alunos bra-
sileiros com mais de 15 anos têm 
que conciliar estudo e trabalho, 
de acordo com pesquisa feita pelo 
Ministério da Educação, em 2016. 
E adaptar a rotina de horários 
nem sempre é simples. Um aluno 
do Instituto Federal de Pernam-
buco (IFPE) conseguiu um estágio 
de manhã e pediu para alterar o 
turno do curso para a noite, mas 
esbarrou em uma norma interna 
da instituição. Sem solução por 
via administrativa, a alternativa 
foi procurar a Justiça Federal. O 
TRF5 analisou o caso e determi-
nou que o IFPE proceda com a 
mudança de turno para favorecer 
a experiência profissional do es-
tudante. Confira no programa Via 
Legal desta quarta-feira (13/06), 
às 21h, na TV Justiça. O programa 
é exibido nas TVs Cultura, Justiça, 
Brasil, além de outras 13 emisso-
ras regionais. Confira os horários 
de exibição e assista também pela 
internet, no www.youtube.com/
programavialegal

de 1996 e 2008, sendo 
diretor do Foro entre os 
anos 2003 e 2008. A ceri-
mônia também vai home-
nagear 26 representantes 
de órgãos parceiros da 
JFPB, com a medalha de 
honra “Ministro Oswaldo 
Trigueiro de Albuquerque 
Mello”. 
Linha do tempo – O 
legado da Justiça Fe-
deral na Paraíba ficará 
registrado por meio do 
lançamento de uma linha 

do tempo, que será afixada no 
subsolo do edifício-sede, em João 
Pessoa. A programação contempla 
também uma exposição de obje-
tos do memorial da JFPB.


