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Portaria institui Comissão de Inventário

Seleção para 
conciliador na JFAL Quinta Jurídica  

debaterá 
candidatura avulsa

A arte após 
o labor de Outubro

QUARTA

Aniversariantes

Portaria publicada na edição de 
ontem (16) do Diário Eletrônico 
da Justiça Federal na 5ª Região 
instituiu a Comissão de Inventá-
rio, que fará a avaliação do esta-
do dos bens inventariados, bem 
como o registro de bens não 
tombados. A comissão do Inven-

Tribunal Regio-
nal Federal da 

5ª Região – TRF5 
sediará o I Encontro 
Magistratura e Equi-
dade de Gênero: 
perspectivas e desa-
fios na 5ª Região. O 
evento será realiza-
do amanhã (18), das 
9h às 17h, na Sala 
Capibaribe, no edifício-sede do 
Tribunal. O presidente do TRF5, de-
sembargador federal Manoel Erhar-
dt, fará a abertura do Encontro. A 
iniciativa é promovida pela Asso-
ciação dos Juízes Federais da 5ª Re-
gião (Rejufe), através da Comissão 

tário Anual do Patrimônio e do Al-
moxarifado de 2018 será presidida 
pelo servidor Gesival Guilherme de 
Oliveira. Os trabalhos serão acom-
panhados pelo diretor do Núcleo 
de Gestão Patrimonial, Luiz Gusta-
vo Gaspar de Oliveira. De acordo 
com a Portaria nº 442, assinada 

Rejufe Mulheres, com o apoio da 
Associação dos Juízes Federais do 
Brasil (Ajufe). O Encontro pretende 
incentivar o debate sobre temas 
que dizem respeito à representati-
vidade feminina no Poder Judiciário 
e na magistratura federal.

Programação – 
Estão previstos pai-
néis sobre “Pers-
pectivas e Desafios 
sobre a Equidade 
de Gênero na Ma-
gistratura” e uma 
“Apresentação de 
Dados sobre Equi-
dade de Gênero na 
Magistratura Fe-

deral”. À tarde, será realizada uma 
mesa-redonda com o tema “Magis-
tradas da 5ª Região: Desafios, Ex-
periências e Conquistas” e a entre-
ga da medalha “Auri Moura Costa” 
à desembargadora federal emérita 
Margarida Cantarelli.

pelo presidente do TRF5, desem-
bargador federal Manoel Erhardt, 
é vedada a movimentação de bens 
no período da data da publicação 
da Portaria até 30 de abril de 2019, 
salvo em situações excepcionais 
previamente justificadas pelo inte-
ressado e autorizadas pela chefia 

TRF5 sedia encontro sobre equidade de 
gênero na magistratura

Juíza Federal
Iaci Rolim de Souza

SJCE
Mara Lúcia de Carvalho Calixto
Gab. do Des. Federal Lázaro Guimarães
Graciene Monteiro de Lima
Diretoria Geral
Maurício dos Santos 
SERVIS

imediata com comunicação à 
Divisão de Material e Patrimônio.

Os servidores que 
ainda não entre-
garam as telas e 
fotografias que 
serão expostas no térreo do 
edifício-sede, durante o perí-
odo de 22 a 31/10, devem se 
apressar. O prazo para deixar 
as obras no Núcleo de Ceri-
monial termina amanhã (18). 
A exposição “A arte após o 
labor” faz parte da programa-
ção comemorativa ao Dia do 
Servidor Público.

Afinal de contas, a Constituição 
brasileira proíbe, ou não, a candida-
tura independente de filiação a um 
partido político? Com o tema “A (In)
Constitucionalidade da Candidatura 
Avulsa”, o projeto “Quinta Jurídica”, 
da Justiça Federal no Rio Grande do 
Norte (JFRN), pretende debater o 
tema com a ajuda das palestrantes 
Ana Beatriz Presgrave, professo-
ra da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, e a Procuradora 
da República Cibele Benevides. A 
questão está sob a análise do Su-
premo Tribunal Federal e perpassa 
aspectos do Direito Eleitoral, Cons-
titucional e Internacional. O evento 
será realizado amanhã (18), a par-
tir das 19h, no auditório da JFRN. 
(Com informações da ASCOM/JFRN)

Será divulgado, na próxima sexta-
-feira (19), no site da Justiça Fede-
ral em Alagoas (JFAL), o resultado 
da seleção para conciliadores da-
quela Seção Judiciária. Os 40 can-
didatos inscritos foram entrevista-
dos pelos juízes federais Guilherme 
Masaiti, Sebastião Vasques e Ânge-
lo Cavalcanti Neto. O processo se-
letivo foi destinado ao cadastro de 
reserva, válido por um ano. (Com 
informações da ASCOM/JFAL)


