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Edição nº 68

Perfil
Estão prorrogadas até 15 de setembro as
inscrições para o concurso de monografia
promovido pelo
TRF/5ª, sobre o
tema “O Papel
Social da Justiça
Federal:
Garantia de Cida-
dania”. O concur-
so é alusivo aos
15 anos desta
Corte.Informações:
www.trf5.gov.br

Monografia

Maria Izabel Guimarães Lima
Gab. Des. Lázaro Guimarães
France Fagundes Albuquerque
Gold Service (Almoxarifado)

Classificados
Procuro vídeo de Elis Regina
para compra ou empréstimo.

Tratar: Jaques (9019).

Estripulia- Espaço para festas
infantis, com discoteca, palco

e brinquedos na Estrada do
Encanamento. Tratar Valda

(9147.9381).

BB e Caixa compartilham terminais

Ubaldo e Ivan Lira
representam TRF
em cerimônia

Conselho extingue alvará de precatório

Pratos do Dia
Dobradinha

Língua ao molho madeira
Peixe empanado

Torta de ricota
Bolinho de frango com queijo

Contrafilé

Analista judiciária concursada, Fernanda
Lima Bezerra Falcão trabalha no setor de
Licitações. Formada em Direito pela Uni-
cap, Fernanda também cursou a Escola
de Magistratura e está terminando uma
pós-graduação em Direito Processual
Civil na Faculdade Maurício de Nassau.

Ao ingressar no TRF a
analista foi para o gabi-
nete do então juiz e hoje
ministro do STJ José Del-
gado, indo depois para a
Secretaria Administrativa.

O desembargador federal Ubaldo
Cavalcante e o juiz federal Ivan Lira
participaram de solenidade militar
alusiva ao aniversário de nascimento
de Alberto Santos Dumont, no Quartel
General do 2º Comando Aéreo Regio-
nal. Como representantes desta Cor-
te, os magistrados prestigiaram o
evento aten-
dendo con-
vite feito pe-
lo major bri-
gadeiro-do-
Ar Luiz
Carlos
Montenegro.

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região
não paga precatórios através de alvará há
mais de 11 anos, mas agora o Conselho da
Justiça Federal aprovou
a extinção desse
documento para os
outros TRF’s. Como
relator do processo, o
ministro Ari Pargendler
decidiu a extinção do
alvará de levantamento,
no âmbito da Justiça
Federal de todo o país.
O detalhamento do
processo, bem como
seu cronograma e
implantação devem
levar de um a dois anos
até a sua conclusão. A

Divisão de Precatórios deverá
elaborar o cronograma das
atividades a serem desenvolvidas

como condição
prévia da extinção
dos alvarás de
levantamento,
condição esta
sujeita à
homologação do
Fórum
Permanente de
Corregedores-
Gerais da Justiça
Federal e à
deliberação do
próprio Conselho
da Justiça
Federal.

O Banco do Brasil e a Caixa darão início
ao compartilhamento de rede de caixas
eletrônicos. Os dois
bancos estão
trabalhando na fase de
implantação do projeto
e em setembro será
possível fazer uso dos
caixas compartilhados nas
cidades escolhidas para o
teste piloto: Brasília,
Recife e Curitiba. Os

servidores do TRF/5ª serão beneficiados
com o compartilhamento devido à

conveniência que
terão na
otimização das
estruturas de
atendimento.

Nesta primeira fase do
projeto, os usuários
terão disponíveis as
transações de saque e
consulta a saldos.

O comandante
Montenegro e o
desembargador
Ubaldo Cavalcante


