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Março

SEGUNDA

Aniversariantes

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Desembargador Federal
Paulo Roberto de
Oliveira Lima

Carlos Jair de Oliveira Jardim
Gab. Des. Geraldo Apoliano

Dois magistrados
da 5ª Região
participam  do
Seminário Interna-
cional “Tribunais
Constitucionais e
Federalismo”, que
será realizado nos
dias 26 e 27 de
março, na
Faculdade de
Direito de Buenos Aires (Argentina). O
desembargador federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria, membro do TRF5 e
professor da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte, e o juiz federal

Carlos Rebêlo
Júnior, titular da
5ª Vara da
Seção Judiciária
de Sergipe e
professor da
UFSE, fazem
parte do seleto
grupo de
conferencistas
convidados. O

seminário tem o objetivo de debater a
relação dos Tribunais Constitucionais
(Cortes Federais) e o Federalismo. O
evento  conta com a participação de
instituições argentinas, canadenses e

Magistrados ministram palestras na Argentina
brasileiras, como a Escola de
Magistratura Federal da 5ª
Região. Além dos brasileiros
Luiz Alberto Gurgel e Carlos
Rebêlo, entre os palestrantes
figuram juristas de diversos
continentes, a exemplo de
Eugenio Raúl Zaffaroni (Ministro
da Corte Suprema de Justiça
da Argentina), Udo Steiner (ex-
juiz do Tribunal Constitucional
Federal da Alemanha) e Cheryl
Saunders (presidente da
International Association of
Centres for Federal Studies,
da Austrália).

Até o final de abril, será divulgado o
“Plano de Ação 2008” do TRF da 5ª
Região, que representa a
sistematização das ações a serem
executadas no corrente ano. Aprovado
pelo Conselho de Administração, em
fevereiro, o Plano foi apresentado aos
chefes de Gabinetes e diretores do
TRF5, bem como aos diretores de
Foro e diretores administrativos das
Seções Judiciárias vinculadas.

Posteriormente, a Diretoria Geral
promoverá uma apresentação para todos
os servidores e já iniciou a execução
das ações contidas no documento,
estruturado em macrobjetivos,
subdivididos em objetivos estratégicos e
segregados em ações. O principal
objetivo do Plano de Ação é comunicar,
além de facilitar a elaboração dos
diversos relatórios relativos às atividades
desta Corte. 

Área administrativa divulga Plano de Ação até abril

Os servidores que quiserem permutar
para os demais TRFs, Seções Judiciárias
vinculadas ou Conselho da Justiça Fede-
ral, têm até o próximo dia 31 para se
inscreverem no Concurso Nacional de
Remoção 2008. Os interessados devem
acessar www.jf.gov.br e preencher o
requerimento de remoção. O servidor
poderá indicar até cinco opções de
localidades para remoção, em ordem de
preferência. Informações: 9329 e 9330.

Servidor tem até o dia
31 para solicitar remoção

Última Hora!
Por questões operacionais, a Segunda
Turma do TRF 5ª Região suspendeu a sessão
de julgamento de amanhã (25 de março). Os
trabalhos voltarão à normalidade na terça-
feira da próxima semana (1º de abril).

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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