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STI alerta para  
golpe do falso  
e-mail 

Juiz federal Marcus Vinicius assume titularidade 
da 2ª Turma Recursal (CE)

TRF5 recebe alunos da UFRN

Subseção de Sousa (PB) ganha nome 
de Paulo Gadelha

Pleno do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5 

aprovou, quarta-feira (13/03), por 
unanimidade, voto de pesar pelo 
falecimento do desembargador 
federal emérito Paulo de Tarso 
Benevides Gadelha, ocorrido no 
último dia 10/03. Em seguida, os 
membros do Tribunal escolheram 
o nome do magistrado para bati-
zar, em caráter definitivo, a sede 
da Subseção Judiciária de Sousa 
(PB). Este havia sido o nome esco-
lhido, em primeira votação, pelos 
membros desta Corte, mas o Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ) 
havia vetado, em razão da legisla-

ção vigente proi-
bir homenagens 
a personalidades 
vivas para darem 
nomes a prédios 
e logradouros 
públicos.
Emérito – Paulo 
Gadelha ingres-
sou no TRF5 em 
2001, através do Quinto Constitu-
cional da Ordem dos Advogados 
do Brasil - OAB. Nesta Corte, exer-
ceu as funções de presidente da 
Terceira Turma, entre os anos de 
2003 e 2005, vice-presidente no 
biênio 2007-2009 e presidente da 

Segunda Turma, cargo que exer-
ceu de 2011 até a sua aposenta-
doria compulsória, em setembro 
do ano passado. Paulo de Tasso 
Benevides Gadelha nasceu no 
município de Sousa (PB), em 19 de 
setembro de 1942.

A Subsecretaria de Tecnologia 
da Informação (STI) alerta aos 
servidores para um falso e-
-mail que está circulando com a 
mensagem “Chorão grava vídeo 
antes de sua morte, confira!”. 
De acordo com a STI, o e-mail 
incentiva a pessoa a abrir um 
vídeo que teria sido gravado 
por Chorão, vocalista da Banda 
Charlie Brown Jr., antes de sua 
morte. A mensagem, segundo 
a STI, trata-se de um poderoso 
vírus que modifica as configura-
ções de proxy dos navegadores, 
redirecionando as páginas dos 
principais bancos brasileiros 
para páginas falsas desses ban-
cos, com o objetivo de captu-
rar informações como agência, 
número da conta, senha de 
internet e senha do terminal de 
autoatendimento. Ao receber o 
referido e-mail o servidor deve 
apagar a mensagem, sem tentar 
abrir anexo ou clicar em ne-
nhum link, mesmo que a men-
sagem tenha sido enviada por 
um suposto conhecido.

O Pleno do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região aprovou, 
quarta-feira (13/03), a indicação 
do coordenador dos Juizados 
Especiais Federais, desembar-
gador federal Geraldo Apolia-

no, e homologou o nome do juiz 
federal Marcus Vinicius Parente 
Rebouças para o exercício da ti-
tularidade do cargo de relator da 
Segunda Turma Recursal da Seção 
Judiciária do Ceará. O magistrado 

substitui a juíza federal Danielle 
Peixoto Macedo de Carvalho. O 
juiz federal Bernardo Lima Vas-
concelos Carneiro foi escolhido 
suplente, em lugar do anterior, 
que assume a titularidade.

O Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região - TRF5 recebeu, 
na última terça-feira (12/03), 
a visita de 27 alunos do cur-
so de Direito da Universida-
de Federal do Rio Grande do 
Norte. Os alunos conhece-
ram o gabinete da Presidên-
cia e a salas das Turmas.


