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Perfil

Celito Ferreira da Silva
2ª Turma
Rosilene Moura Braz Diniz
Gab. Desª Margarida Cantarelli
Artur Andrade
Gab. Desª Margarida Cantarelli
Sílvia Cristina F Boudoux
Comunicação Social
Adriana Barbosa Donato
Gold Service
Etiene Maria da Silva
Gold Service
Flávio Barbosa Donato
Gold Service

Pratos do Dia
Carne de sol

Bode guisado
Filé de peixeFilé de peito ao molho laranjaLasanha aos 4 queijosFígado acebolado

Juiz escolhe

artigos para

revista da PB

Estacionamento vai ganhar nova iluminação

Protocolo Integrado
funciona em Caruaru

Desembargadores movimentam amanhã
noite literária no Salão do Pleno

Os desembargadores federais
Napoleão Nunes Maia Filho, Luiz
Alberto Gurgel de Faria e Paulo
Gadelha estarão lançando às 18h
de amanhã, no Salão do Pleno,
quatro livros jurídicos. Na mesma
noite literária, será lançado novo
número da Revista do TRF/5ª, que
traz uma homenagem toda especial
aos 35 anos de magistratura do
desembargador federal e decano
desta Casa, Ridalvo Costa. De

autoria de Napoleão Maia Filho será
lançado o livro “Estudo Sistemático da
Tutela Antecipada”. Por sua vez, Luiz
Alberto Gurgel lança dois títulos pela
Editora RT, de São Paulo: “Importação
e Exportação no Direito Brasileiro” e
“Código Tributário Nacional
Comentado”, ambos coordenados
pelo desembargador federal Vladimir
Passos. Já Paulo Gadelha autografa a
“História das Constituições
Brasileiras”, de sua autoria.

Pernambucana de Petrolina, Maria
Lúcia de Lacerda é técnica judiciária
concursada do TRF/5ª e está lotada
na seção de Telefonia, desde que
ingressou nesta Corte em janeiro de
91. Maria Lúcia é formada em
Geografia pela UFPE.
Nas horas vagas, a pe-
trolinense gosta de ir
para seu sítio, próximo a
Mangue Seco, onde
gosta de curtir a nature-
za ao lado dos filhos.

A diretora da Secretaria de Apoio e
Administração Predial, (SAAP),
Conceição Albuquerque, informa que já
estão sendo tomadas as providências
referentes à iluminação do
estacionamento localizado na área

posterior do edifício-sede do TRF/5ª. De
acordo com Conceição, até o final desta
semana o problema da baixa iluminação
local estará solucionado, permitindo aos
usuários do estacionamento daquela
área maior segurança e conforto.

O juiz federal Emiliano Zapata,
diretor da Revista “Parahyba
Judiciária”, está selecionando artigos
para a quarta edição da publicação
produzida pela Justiça Federal na
Paraíba. Os trabalhos jurídicos
devem ser endereçados até 13 de
outubro à Comissão de Avaliação,
para análise, seleção e publicação
na versão 2004 da revista científica.
Podem participar da seleção
trabalhos de autoria de operadores
do Direito. Maiores informações
podem ser obtidas pelo telefone (83)
216-4005 ou pelo e-mail
parahybajudiciaria@jfpb.gov.br.

Já está em funcionamento, na Vara
Federal de Caruaru, o Protocolo
Integrado Eletrônico que agiliza a
resposta das petições. Dessa forma, o
servidor da Vara acessa o sistema
Esparta do TRF/5ª e, no mesmo
momento, o Tribunal fica ciente da
referida petição.
Antes, o Tribunal só tomava
conhecimento da petição quando esta
chegava pelo malote. Isso levava o
processo a ficar parado até dez dias.
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