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(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

O ministro Humberto Gomes de Barros
foi eleito, por unanimidade, presidente
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e
do Conselho da Justiça Federal (CJF).
O ministro assumirá o cargo no dia 7
de abril, quando se encerra a adminis-
tração atual. Em 17 anos no STJ, o
alagoano chega à presidência. O
ministro integra o tribunal desde 1991,
atuou como julgador da Terceira Turma,

Humberto Gomes de Barros é eleito presidente do STJ
da Segunda Seção e
da Corte Especial, foi
diretor da Revista do
STJ e esteve no
Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) como
corregedor-geral
eleitoral. Membro das
Academias de Letras de Alagoas e
Brasília, é autor de cinco livros.

A desembargadora federal
Margarida Cantarelli,
diretora da Escola de
Magistratura Federal da 5ª
Região (Esmafe5), foi
condecorada ontem, em
Brasília, com a Medalha do
Mérito Acadêmico pela
Faculdade de Direito da
Universidade da União do
Planalto Central (Uniplac).

A cada ano, a Faculdade
presta homenagem às
personalidades que
contribuíram para o
engrandecimento do
Judiciário. Como parte da
solenidade, a
desembargadora proferiu
a aula magna “Federação,
Integração e Organização
do Território”.

Diretora da Esmafe5 é homenageada em Brasília

O TRF da 1ª Região abriu ins-
crições para o X Concurso Na-
cional de Monografias. O cer-
tame vai premiar os três melho-
res trabalhos com o tema A
contribuição da Justiça Fede-
ral para a construção da so-
ciedade brasileira, na catego-
ria profissional. E os três
melhores com o tema
“Atuação da Justiça Federal
após a Constituição de 1988:
impactos sociais”, na categoria
universitária. Inscrições pelo site
www.trf1.gov.br

Diretores e asses-
sores do TRF5
participaram
ontem, na Sala das
Turmas, do lança-
mento do Progra-
ma Nacional de Ca-
pacitação dos Ser-
vidores da Justiça
(PNC). O Programa
foi apresentado
aos servidores desta Corte pelo
professor da Universidade Estadual de
Feira de Santana (BA), Luiz Ferraro, que
enfatizou o novo conceito de liderança do

gestor-educador.
Os servidores pre-
sentes realizaram
discussões sobre
a aplicação do
PNC no TRF5 e
optaram por
reuniões setoriais,
para definir como
será a implantação
do programa. Luiz

Ferraro explicou que é necessário o en-
gajamento dos servidores para identificar
as necessidades de capacitação em
cada unidade de trabalho.

Servidores do TRF5 participam
de apresentação sobre o PNC

A Divisão da Folha de Pagamento
informa aos servidores que

receberam diárias no ano de 2007
que será fornecido, à parte, um

comprovante de rendimentos só
com estas informações. Os

comprovantes serão
entregues diretamente aos

servidores no seu setor ou, se
preferirem, na Divisão de Folha de

Pagamento (6º andar). Maiores
informações pelo ramal 9565.

Comprovante de diárias

TRF1 abre inscrições
para concurso
de monografias

Concurso do TRF5
inscreve mais de 134 mil
candidatos.


