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e Conselho da Justiça Federal

Aniversariantes

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Ministro Humberto
Gomes de Barros
Superior Tribunal de Justiça

Dalvanira Fidelis Nunes
Diretoria Geral

Regina Célia W. de Moraes Guerra
Gab. Des. Paulo Gadelha

Lena Auto Faeirstein
Gab. Des. Luiz Alberto Gurgel

Carlos Eduardo Barros Bradley
Gab. Des. Paulo Gadelha

Massanori Takaki
Informática

Maria Yzabela Alcântara Rapela
Nixcomm – Informática

Dia do Guarda Rodoviário

O ministro Francisco
Cesar Asfor Rocha assu-
miu, ontem, o comando do
Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ) e do Conselho da
Justiça Federal (CJF), em
virtude da aposentadoria
compulsória do ministro
Humberto Gomes de Bar-
ros. De acordo com o Re-
gimento Interno do STJ, o
vice-presidente exerce a
Presidência e, imediata-
mente, convoca o Plenário

para fazer a eleição, no
prazo máximo de 30 dias.
Como a vacância ocorre
no período de férias fo-
renses, a convocação
será realizada no início do
semestre judiciário. O pre-
sidente eleito tomará pos-
se para um mandato de
dois anos. Caso o vice-
presidente seja eleito pre-
sidente, na mesma ses-
são haverá eleição de seu
sucessor.

CNJ divulga Comitê Socioambiental do TRF5
Foi divulgada no site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) a
iniciativa do TRF5 de criar o Comitê Socioambiental para cui-
dar de assuntos relacionados à preservação do meio ambien-
te. Composto por 14 servidores e coordenado pela diretora-
geral Sorária Caio, o comitê foi criado através da Portaria nº
427, assinada pelo presidente do TRF5, desembargador fede-
ral José Baptista de Almeida Filho, no último dia 10 de junho. A
criação do Comitê  atende à Recomendação nº 11 do CNJ,
que atribui aos tribunais a responsabilidade de instituírem co-
missões ambientais com o objetivo de planejar, acompanhar e
elaborar medidas focadas ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado.

Magistrado faz
palestra em Lisboa
A palestra “Pre-
ço de Transfe-
rência” foi minis-
trada pelo juiz
federal Hélio
Ourem Campos
(6ª Vara-PE) du-
rante a 11ª Con-
ferência da
Academia Inter-
nacional de Di-
reito Lingüístico sobre Direito, Língua e
Cidadania Global, realizada em julho, na
Fundação Calouste Gulbenkian, em Lis-
boa. O magistrado fez uma abordagem
sobre o fenômeno da globalização, tema
relevante na economia atual em virtude
dos mercados se tornarem cada vez
maiores e não se restringirem aos limites
de determinado país.

Quinta Jurídica aborda reformas do Processo Civil
O núcleo do Rio Grande do Norte da
Escola de Magistratura Federal da 5ª
Região promoverá, no dia 7 de agosto,
mais uma edição da Quinta Jurídica
com um debate sobre As Reformas
Infraconstitucionais do Processo Civil.
O evento acontecerá no auditório da

Justiça Federal, em Natal/RN, a partir
das 19h. As inscrições gratuitas serão
confirmadas mediante a apresentação
de 2kg de alimentos não-perecíveis,
que serão doados a uma instituição be-
neficente. Informações e inscrições no
site  www.jfrn.gov.br.

Servidor tem desconto
em ótica
A GG Disk Ótica está oferecendo vanta-
gens para os servidores associados à
Asserjufe-PE, através de descontos que
variam de 20 a 25%. O associado tam-
bém poderá ganhar óculos escuros ou
armação para lentes corretivas, além de
um final de semana com direito a acom-
panhante no Viver Hotel Fazenda. Infor-
mações com Cristiane, ramal 9581.


