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Precatórios

Fausto Agra Neto
Gab. Des. Ridalvo Costa

José Belarmino Barros da Silva
VIP-Segurança

Prorrogada inscrição para Mestrado na
UFPE.

O corregedor-geral da
Justiça Federal da 5ª
Região, desembargador
federal Francisco Wildo
Lacerda Dantas, reuniu
esta semana os 12
magistrados integrantes da
Seção Judiciária de
Alagoas para falar sobre a
importância da correição
anual. O processo de
correição já foi executado
em Sergipe e, até o dia 31
de agosto, prosseguirá em Alagoas
para atender as oito Varas Federais

Corregedor reúne juízes de Alagoas

O Núcleo de Desenvolvimento de
Recursos Humanos (NDRH) está
fazendo um levantamento das ações
de treinamento para fins de concessão
do Adicional de Qualificação. De
acordo com a Portaria Conjunta nº 1,
de 07/03/2007, serão implementados
percentuais de 1 a 3% sobre o salário-
base do servidor (de 120h até 360h).
Para ter direito ao adicional serão
considerados cursos, fóruns,
seminários, congressos, simpósios,

Levantamento para Adicional de Qualificação

Margarida Cantarelli
assume direção
da Esmafe5

cursos de extensão e eventos
similares, desde que tenham carga
horária mínima de 8h/aula, ministrados
por instituições de ensino
reconhecidas no mercado e atendam à
área de interesse do Poder Judiciário.
Os servidores deverão encaminhar,
através do Siga, as cópias autenticadas
de suas declarações e/ou certificados
para o Setor de Cadastro da
Subsecretaria de Pessoal.
Informações: 9818, 9307 e 9804.

existentes no Estado. De
acordo com o corregedor-
geral, “além de atender à
determinação da Lei 5.010,
a realização de correições é
uma oportunidade de
revisão dos trabalhos das
Seções Judiciárias, verificar
se há irregularidades, ou
mesmo se existe um volume
de processos que não foram
julgados num tempo
razoável. O objetivo é

sempre a melhoria do serviço
jurisdicional”.

O Pleno do TRF5 elegeu, nesta quarta-
feira, o nome da desembargadora
federal Margarida Cantarelli para dirigir a
Escola da Magistratura Federal da 5ª
Região (Esmafe5). Permanece na vice-
direção o também desembargador fede-
ral Lázaro Guimarães. Na ocasião, o ór-
gão colegiado confirmou o entendimento
deste Tribunal de realizar a eleição dos
cargos de direção de forma fechada,
como manda o nosso regimento interno
e a exemplo do modelo escolhido pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), nas
últimas reuniões plenárias, para
promoção de seus novos ministros.

Até amanhã, a Rádio Justiça transmitirá
ao vivo as sessões do Plenário do
Supremo Tribunal Federal (STF), onde
serão julgadas as denúncias do
escândalo de propinas envolvendo os
poderes Executivo e Legislativo, que
ficou conhecido como “Mensalão”. As
primeiras informações serão transmitidas
a partir das 7h. A Rádio Justiça pode ser
sintonizada através do site
www.radiojustica.gov.br.

Rádio Justiça transmite
julgamento ao vivo

Permutas
O Analista Judiciário Hedwio Car-

valho (STJ) quer permutar com
servidor da 5ª Região,

preferencialmente do Ceará.
Contato: (85) 3452.2790.


