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Aniversariantes
Ana Cláudia de Assis
Divisão da 4ª Turma

Joel Rodrigues Ferreira Filho
Gab. Des. Luiz Alberto Gurgel

Dia Nacional do
Campo Limpo

O desembargador
federal Paulo
Gadelha foi eleito, na
última sexta-feira
(13), para a Acade-
mia Paraibana de
Letras (APL). Dos 35
integrantes da APL
que estavam aptos a
votar, 27 comparece-
ram à votação, responsável por imortalizar
o escritor e magistrado. Autor de vários
livros, como “Varsóvia Revisitada e outros
Ensaios”, “História Política de Souza”, “His-
tória das Constituições Brasileiras”, “A Ro-
sa e a França” e “Temas de Direito Interna-
cional Público”. Colunista dos jornais
Correio da Paraíba, Correio de Sergipe e
Diario de Pernambuco, Paulo Gadelha será
o 4º sucessor da cadeira 23 da APL, deixa-
da pela professora Mariana Cantalice Soares.

Paulo Gadelha
torna-se imortal

Acontecerá terça-
feira(24), às 18
horas, uma aula
demonstrativa de Yoga no Espaço do
Servidor. A nova turma será integrada por
oito pessoas. Com o significado de união,
o Yoga promove mudanças que ocorrem
de dentro para fora e é através desse
autoconhecimento e equilíbrio
proporcionado pela prática que se
alcança o bem-estar. Entre os benefícios
obtidos, destacam-se redução do
estresse, respiração correta, prevenção de
dores, normalmente ocasionadas por
longos períodos no computador ou no
volante. Inscrições e informações podem
ser obtidas na SABemQ-9462.

Nova
turma
de Yoga
dia 24

A Biblioteca da Justiça Federal no Rio
Grande do Norte(JFRN) teve incorporados
ao seu acervo, cerca de 80 livros, que ver-
sam sobre matéria jurídica, informática,
treinamento e administração empresarial,
entre outros. No campo da ciência do
Direito, todos os títulos compreendem as
novas modificações introduzidas na área

Aumenta acervo na Biblioteca da JFRNA Subsecretaria de Informática do TRF5,
em cumprimento à resolução nº 46/2007
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
implantou, no sistema Esparta, a tabela
única de movimentação processual do
referido conselho. A tabela também terá
a função de auxiliar o cumprimento da
Meta 7 do CNJ. As alterações já haviam
sido informadas durante a reunião com

Nova tabela para movimentação processual no Esparta
os chefes de gabinete em maio deste
ano, tendo sido implantadas em julho,
passando a ser obrigatórias a partir
desta semana. A nova tabela afeta
principalmente a movimentação de
acórdãos, despachos e decisões dos
magistrados. Outras informações com o
setor de atendimento do Esparta –
ramal 9774.

jurídica, como por exemplo: na campo do
Direito Penal, a publicação “Curso de
Direito Processual Penal”. Já em matéria do
Processo Civil, consta o livro “Curso siste-
matizado de Direito Processual Civil: Tutela
Jurisdicional Executiva”, com as alterações
legislativas adotadas pela Lei 12.153/09 e
Emenda Constitucional nº 62/09.

O presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª
Região, desembargador federal Luiz Alberto Gurgel de
Faria, recebe hoje a Medalha Comemorativa do Ano
Nacional de Joaquim Nabuco, outorgada pela Mesa
Diretora da Assembléia Legislativa de Pernambuco,
assinalando os cem anos do abolicionista e patrono
daquela Casa. Cunhada em bronze, a Medalha
Comemorativa do Ano Nacional de Joaquim Nabuco
será entregue a outras seis autoridades estaduais,
incluindo o governador do Estado, Eduardo Campos, e
o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco,
desembargador José Fernandes de Lemos. Na mesma
sessão solene, a Alepe entrega a Medalha Joaquim
Nabuco - Classe Ouro, maior honraria concedida pelo
Legislativo a diversas personalidades e instituições
jurídicas de Pernambuco.

Presidente do TRF5 recebe
Medalha Joaquim Nabuco


