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Jurisprudenciais.

O juiz federal Vladimir
Souza Carvalho (Se-
ção Judiciária de Ser-
gipe) será empossado,
no próximo dia 27,
como desembargador
do TRF da 5ª Região,
onde ocupará a vaga
aberta com a aposen-
tadoria compulsória do
desembargador fede-
ral Ridalvo Costa. A
sessão solene ocorre-
rá no Salão do Pleno. Sergipano de Ita-
baiana, Vladimir Carvalho é o decano
dos juízes federais na 5ª Região e tor-
nou-se bacharel pela Faculdade de Direi-
to da Universidade Federal de Sergipe,
em 1973. Foi um dos fundadores do jor-
nal O Serrano, de sua terra natal, colabo-
rou com outros jornais do Estado e, ain-
da hoje, colabora com o Correio de Ser-
gipe. Foi juiz de Direito, juiz federal nos
Estados do Piauí, Alagoas e, desde
1987, responde pela 2ª Vara de Sergipe.
Na jurisdição federal, atuou nas Seções
Judiciárias do Maranhão, Paraíba e Per-
nambuco e integrou como convocado o
TRF5. Ainda atuou como membro

Vladimir Carvalho é novo
desembargador do TRF5

substituto nos Tribu-
nais Regionais Eleito-
rais do Piauí, Alagoas
e Sergipe. Foi inte-
grante da 1ª Turma de
Uniformização das Tur-
mas Recursais dos
Juizados Especiais
Federais, em Brasília/
DF, e presidiu a 1ª Tur-
ma Recursal dos JEFs
de Sergipe, em 2002.

A Seção Judiciária do Rio Gran-
de do Norte firmou convênio
com a Polícia Federal, que per-
mitirá o acesso a informações
dos réus através do Sistema
Nacional de Informação Crimi-
nal. A medida agilizará o pro-
cesso e a comunicação entre
os dois órgãos. Convênio nes-
se sentido já foi firmado com a
Justiça Federal em
Pernambuco.

Convênio permite
acesso a informações
da Polícia Federal

A Asserjufe-PE mantém convênios com
diversos estabelecimentos comerciais,
serviços e lazer, que oferecem descon-
tos e facilidades no pagamento. Também
criou o sistema Cred-Cheque, que per-
mite aos associados realizarem compras
e só pagarem no final do mês. A entrega
do Cred-Cheque acontece no Posto da
Asserjufe, no 16º andar, a partir do dia 11
de cada mês. Informações: 9581.

Asserjufe oferece
facilidades de compras
aos associados

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Questões relativas ao planejamento e gerencia-
mento financeiro foram abordadas por João Car-
los Sá Leitão (gerente regional da Caixa/Segmento
Judiciário) durante a palestra “Finanças Pessoais”,
realizada ontem na Sala das Turmas. O palestrante lembrou a importância de buscar a
tranqüilidade financeira para não se tornar um escravo do dinheiro e sim aprender a
usá-lo a seu favor. Planejar o orçamento familiar, recuperar as finanças, avaliar em-
préstimos e estudar como devem ser aplicadas as eventuais sobras do salário foram
aspectos enfatizados pelo palestrante. As principais dicas são: evitar desperdícios,
anotar gastos, buscar novas opções, diferenciar necessidade e desejo, além de acu-
mular reservas para situações emergenciais. O evento foi promovido pelo TRF5 e
Caixa Econômica Federal.

Finanças Pessoais em debate


