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Aniversariantes
Lourenço Guilherme dos Santos Lima
Gab. Des. José Maria Lucena
Fátima Maria Bezerra Caribe
Gab. Des. Lázaro Guimarães
Marcos Amaral
Segunda Turma
Eneida de Moraes Delgado
Gab. Des. Paulo Roberto O. Lima
Cristóvão Hélio Cavalcante Freire
Taquigrafia
Sonia Paes Bezerra
DAMS

Três personalidades de destaque no
mundo jurídico recebem nesta quarta-
feira, às 17h, no Salão do Pleno, a
Comenda da “Ordem do Mérito Pontes
de Miranda”, concedida pelo TRF da 5ª
Região. Serão agraciados o ministro
Napoleão Nunes Maia Filho (Superior
Tribunal de Justiça), o desembargador
federal Francisco de Queiroz Bezerra
Cavalcanti (ex-presidente do TRF5 e
professor da Universidade Federal de
Pernambuco) e o jurista e professor-
doutor Nilzardo Carneiro Leão. A sessão
solene será comandada pelo presidente

do TRF5, desembargador
federal José Baptista de
Almeida Filho, presidente de
honra do Conselho da Ordem
do Mérito Pontes de Miranda.
A Comenda foi criada pela
Resolução nº 09/1990, com o
objetivo de premiar pessoas
merecedoras da distinção.
Além de magistrados e
juristas que tenham se
destacado nos estudos relativos ao
Direito, a medalha é destinada a
personalidades civis ou militares,

TRF homenageia personalidades do mundo jurídico

As associações dos Juízes
Federais do Brasil e Regional
(Ajufe e Rejufe), através dos
presidentes Walter Nunes e
Marco Bruno de Miranda,
publicaram notas de desagravo
em solidariedade ao magistrado
Roberto Schuman, vítima de
arbitrariedades praticadas por
policiais civis no Rio de Janeiro. O juiz
federal foi preso, algemado e levado à
Delegacia por ter criticado a forma
grosseira com que fora tratado pelos

Associações prestam solidariedade a magistrado

O Núcleo de Desenvolvimento de Recur-
sos Humanos informa que, a partir deste
mês, a data do pagamento da bolsa dos
estagiários desta Corte ocorrerá no último
dia útil de cada mês. De acordo com o
Setor de Acompanhamento de Estágio de
Nível Superior, a nova data atende à deter-
minação da Receita Federal que estipulou
prazos diferenciados para as folhas de
pagamento de servidores e estagiários.

A feira de produtos orgânicos está
repleta de novidades, como a
diversificação de produtos e a mudança
do dia e local de realização. A partir desta
semana, os produtos serão expostos  às
sextas-feiras, na área do estacionamento
atrás do prédio do Tribunal (nas
proximidades do lago). Além de frutas,
verduras e legumes, haverá uma grande
variedade de germinados e lanches.

Feira de produtos
orgânicos acontece
em novo dia e local

policiais, fato que continuou
mesmo depois de se identificar.
Para o presidente da Rejufe, “se
um juiz federal não consegue
fazer valer seus direitos básicos é
de se concluir que o cidadão está
em sérios apuros diante da
estrutura de segurança pública.
Os fatos são inaceitáveis,

especialmente vindos daqueles que têm
a tarefa de proteger o cidadão, e
merecem apuração rigorosa”, conclui o
juiz federal Marco Bruno, da SJPE.

Pagamento de estágio
de nível superior será
no último dia útil

Permuta
A técnica judiciária Mônica Maria

Rodrigues Veloso (JFRJ) quer per-
mutar com servidor do Tribunal ou

da SJPE. Contatos: (81) 3268.7184,
(21) 2221.5654/ 2510.8571.
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nacionais ou estrangeiras, que
prestaram relevantes serviços
à Justiça Federal.
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Mesa Diretora faz balanço da Gestão.


