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Perfil

Aniversariantes
José André F Cavalcanti
Recursos
Marcelo Leandro de Oliveira
Gab. Des. José Maria Lucena
José Edilson Santos da Silva
Gab. Des. Geraldo Apoliano
Sandro José Cardoso
Bom Clima Refrigeração
Severina Ferreira da Silva
TGS

Time “D” lidera o
Campeonato

Jornada de Direito Civil abre inscrições

Reajuste da GAJ
será parcelado

Hoje é dia de Quinta Jurídica no TRF

O time D lidera com seis pontos o
campeonato dos 15 Anos do TRF. Em
segundo lugar estão empatados os times
A e B com quatro pontos. Na terceira
posição, o time C
com três pontos,
enquanto o time E
está na lanterna
com zero ponto.
No próximo
sábado jogam
AxE e BxC.

Classificados
Para anunciar basta ligar

9018, 9019 ou 9021

Pratos do DiaDobradinha
Filé de Peixe
Almôndega
Mariscada
Escalope
Filé de Peito na Chapa

Edileusa Barbosa
Ferreira é servidora
concursada do TRF
desde 93 e sempre
atuou no gabinete do
desembargador
Petrucio Ferreira. Pernambucana de
Sertânia, Edileusa é formada como
Secretária Executiva pela UFPE. A
técnica judiciária gosta de ficar em casa
com os filhos, João Victor e Maria
Helena, além de receber a visita de
familiares no fim-de-semana.

O ministro
Castro Meira, do
Superior Tribunal
de Justiça, será
homenageado
na tarde de hoje
pela Escola de
Magistratura
Federal da 5ª
Região (Esmafe/
5ª), ao proferir

palestra de abertura da Quinta
Jurídica, às 17h de hoje no Salão do
Pleno. De acordo com o diretor da
Esmafe/5ª, desembargador Luiz
Alberto Gurgel de Faria, a escolha do
ministro como palestrante da primeira
Quinta Jurídica representa uma forma
de homenageá-lo pelo fato de ter sido

o primeiro diretor da Escola. Na
oportunidade, Castro Meira vai abordar
o tema “Direito Adquirido e as
Emendas Constitucionais”. Logo após
a palestra, haverá o lançamento do
número 7 da Revista da Escola de
Magistratura, lançamento de livros de
autoria de magistrados e apresentação
do grupo de frevo do Coral Edgard
Moraes. O evento é uma nova atividade
da Escola de Magistratura Federal da
5ª Região (Esmafe/5ª), que se repetirá
a cada mês, sempre numa quinta-feira,
com uma palestra sobre tema jurídico
atual, lançamento de livros, hora de arte
e momento de convivência entre
magistrados, servidores do TRF/5ª e
integrantes da comunidade jurídica em
geral.

Estudiosos ou operadores do Direito
interessados em aprofundar suas
interpretações a respeito do novo
Código Civil podem se candidatar a ser
um dos participantes da III Jornada de
Direito Civil. O evento promoverá a
formação de comissões de trabalho que
irão discutir proposições a respeito de
artigos do Código e aprovar enunciados
fixando entendimentos consensuais. Até
15 de outubro, o Centro de Estudos
Judiciários (CEJ) do Conselho da Justiça
Federal (CJF) está recebendo propostas

de enunciados contendo interpretações
e respectivas justificativas a respeito de
dispositivos do Código. A III Jornada
será realizada de 01 a 03 de dezembro,
em Brasília-DF e, além das comissões
de trabalho, contará com sessões
plenárias e conferências abertas ao
público, tratando de aspectos do novo
Código Civil. Para encaminhar suas
propostas de enunciados, os
interessados deverão preencher a ficha
de pré-inscrição no evento, na página do
CJF (www.cjf.gov.br), item “Eventos”.

A GAJ passa de 12% para 20%
sobre os vencimentos básicos dos
servidores da carreira judiciária e é
retroativo a julho deste ano. A grati-
ficação aumenta de 20% para 30%
no próximo ano, e não a partir de
agora, como foi divulgado. A 1ª par-
cela da GAJ foi creditada ontem.

Auxílio sobe
para R$ 484,00
O presidente do Conselho da Jus-
tiça Federal, ministro Edson Vidi-
gal, assinou a portaria que reajusta
o valor do auxílio-alimentação para
R$ 484. O aumento é retroativo a
maio deste ano e já foi creditado.


