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Aniversariantes

Outubro

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Vera Mª de Brito Silva Cal Muinhos
Gab. Des. Francisco Wildo

Ana Regina R. Vasconcelos Dantas
Orçamento e Finanças

Camila Lucena de Medeiros
Plenário

Renato Francisco C. Cavalcanti
Informática

Eliseu Cândido Graciano
Staurus - Manutenção Elétrica

O Pleno do TRF5
aprovou, por unani-
midade, ontem, a
indicação do nome
do juiz federal
Francisco Barros
Dias para ocupar a
vaga aberta com a
aposentadoria do
desembargador
federal Ubaldo Cavalcante. A aprovação
será encaminhada à Presidência da
República para que o magistrado seja
nomeado pelo critério de antigüidade.
Titular da 3ª Vara da Seção Judiciária do
Rio Grande do Norte, Francisco Barros
ingressou na Justiça Federal em feverei-
ro de 1987, sendo portanto o juiz federal

Pleno aprova nome de Francisco
Barros Dias para compor TRF5

mais antigo da 5ª
Região. TURMA –
Também por unani-
midade, os desem-
bargadores desta
Corte atenderam ao
requerimento de
remoção do desem-
bargador federal
Rogério Fialho da

Segunda para a Primeira Turma. O pedi-
do prevê a redistribuição dos processos
a partir desta sexta-feira. Em seu lugar,
na Segunda Turma, assume o desembar-
gador federal Barros Dias, que teve seu
nome homologado pelo Colegiado
Pleno e aguarda a nomeação para tomar
assento definitivo nesta Corte.

O desembargador
federal Paulo Roberto
de Oliveira Lima
participa, amanhã, do
lançamento da 3ª
edição da Revista da
Seção Judiciária em
Alagoas. Além de ser
o homenageado da
Justiça Federal, o
magistrado vai proferir
a palestra “Panorama atual da coisa
julgada: uma visão crítica”. Na ocasião,
serão premiados os vencedores do
Concurso de Monografias promovido
pelo Núcleo da Esmafe em Alagoas. O
evento começa às 18h, no auditório da
JFAL. Informações: www.jfal.gov.br.

Revista da SJAL
homenageia
desembargador

Para garantir transparência às decisões
e atender ao maior número de usuários,
o Conselho de Administração do TRF5
iniciou, este mês, a publicação dos
julgamentos realizados pelos membros
do colegiado. Além do desembargador
federal José Baptista de Almeida Filho
(presidente do TRF5), participaram da

Conselho de Administração publica decisões no site
última sessão os desembargadores
Lázaro Guimarães, Paulo Roberto de
Oliveira Lima, Paulo Gadelha, Francisco
Wildo e Manoel Erhardt. Os
interessados podem fazer a consulta na
página inicial do site www.trf5.jus.br,
escolhendo a opção DECISÕES DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

Nesta quinta-feira, o Posto de Atendimento Bancário
da Caixa Econômica Federal realiza a troca de equi-
pamentos de auto-atendimento. A direção do PAB
lembra aos usuários que a utilização dos caixas
eletrônicos deve ser feita até 16h, horário em que
inicia a troca das máquinas. Informações: 9441.

Caixa troca máquinas
de auto-atendimento

Os interessados em cursos
de língua alemã devem
aproveitar a oportunidade
oferecida pelo Centro Cultu-
ral Brasil Alemanha (CCBA),
que está oferecendo des-
contos especiais aos servi-
dores da Justiça Federal.
Além do ensino do idioma, o
CCBA oferece complementação para
estudantes e profissionais do Direito
como preparação para programas de
estudo (graduação, pós-graduação,
doutorado e pós-doutorado) na
Alemanha. Informações: 3421.2173 e
www.ccba.org.br.

Curso de alemão
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