PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE
RUA LAURO PINTO, Nº 245, L. NOVA - NATAL/RN
Fax 0xx(84) 235.7558 EMAIL: sec1vara@jfrn.gov.br
PRIMEIRA VARA

EDITAL DE SELEÇÃO DE CORRETORES
Edital nº 001/2013
O Juiz Federal MAGNUS AUGUSTO COSTA DELGADO, titular da
1ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, no uso de suas
atribuições legais, etc.
Faz saber, a quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento
tiverem, que fica deflagrado processo simplificado de cadastro de corretores, vinculados a este
Juízo, habilitando-os a proceder a alienação por intermédio de corretor credenciado prevista no art.
685-C, de acordo com a necessidade deste Juízo.
REQUISITOS:
Comprovação da atuação no ramo da corretagem por pelo menos 5 (cinco) anos, mediante
apresentação de carteira de inscrição no respectivo conselho de classe, expedida há mais de 5
(cinco) anos.
INSCRIÇÕES:
Deverão realizar-se por meio de link específico disponibilizado no site oficial desta Seção
Judiciária, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital no DJE e no site da
SJRN.
O candidato deverá enviar arquivo, em formato PDF e com tamanho máximo de 2 (dois) mega
bytes, da carteira de inscrição no respectivo conselho de classe, que comprove o requisito de
exercício da atividade de corretagem há pelo menos 5 (cinco) anos, para o endereço eletrônico
secretaria1vara@jfrn.jus.br.
RESULTADO:
O resultado com a lista dos nomes que comporão o cadastro será divulgada em até 5 (cinco) dias
após o encerramento das inscrições no site da JFRN.
ATRIBUIÇÕES:
Promover, quando requisitado por este juízo, alienações por intermédio de corretor credenciado,
prevista no art. 685-C do Código de Processo Civil, observando os parâmetros legais e fixados pelo
magistrado.
DADO E PASSADO nesta cidade do Natal, Capital do Rio Grande do
Norte, aos 21 de maio de 2013. Eu, SEBASTIÃO VASCONCELOS DOS SANTOS NETO
(___________), Diretor da Secretaria da 1ª Vara, subscrevo-o.

MAGNUS AUGUSTO COSTA DELGADO
Juíza Federal da 1ª Vara

