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Aniversariantes

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Juiz Federal Ubiratan

de Couto Maurício
SJPE

Nivaldo da Costa Vasco Filho
Revista

Lenice Farias Barbosa de Carvalho
Gab. Des. José Maria Lucena

Fernando dos Santos Pereira
VIP Segurança

Wallingston A do Nascimento
VIP Segurança

Dia do Economista

Dois membros do
TRF da 5ª Região,
os desembarga-
dores federais
José Baptista de
Almeida Filho
(Presidente) e
José Lázaro
Alfredo
Guimarães, serão
condecorados
com a medalha Ordem do Mérito
Ministro Silvério Fernandes de Araújo
Jorge (Grau Grã-Cruz), concedida pelo

Desembargadores desta Corte
recebem Ordem do Mérito do TRT

O gabarito preliminar do  IX Concurso Público para Juiz
Federal Substituto, promovido pelo TRF da 5ª Região, já
está disponível para consulta no site www.cespe.unb.br. Os
2.190 candidatos que compareceram à prova objetiva, no dia
5 de agosto, receberão o resultado no próximo dia 24. Os
aprovados na primeira etapa ainda enfrentarão outros
processos de seleção: duas provas subjetivas, uma prova
oral e a avaliação de títulos.

O Supremo Tribunal
Federal encaminhou
ao TRF5 uma série de
recomendações
relativas ao Recurso
Extraordinário,
extraídas de estudo da
Secretaria Geral da
Presidência do STF. De
acordo com o documento, é
necessário que a
repercussão geral seja
alegada como preliminar do recurso
extraordinário só a partir do dia 3 de maio
de 2007, data da publicação da Emenda
Regimental nº 21, de 30/04/2007. Para o
diretor da SREEO, Edson Santana, “as
mudanças ocorridas relativas aos
recursos extraordinários visam desafogar
o volume de processos no STF, através
de uma análise mais aprofundada dos
temas”. As recomendações do STF
foram decididas no julgamento da
Questão de Ordem no Agravo de
Instrumento nº 664.567 (Ata nº 26, DJU
de 18/06/2007), na sessão plenária de
18 de junho de 2007, e das alterações
introduzidas pela Lei nº 11.418/2006,
que disciplinou a repercussão geral.”

TRF5 informa
mudanças no
Recurso

O Setor de Almoxarifado do Tribunal
lembra aos servidores que a solicitação
de material deve ser feita hoje e amanhã,
para que o mesmo seja entregue na
próxima quinta-feira. É necessário que o
pedido ocorra no começo da semana
para que haja tempo para o atendimento
dos requerimentos. Mais informações
pelos ramais 9869 ou 9872.

Pedido de material é
feito hoje e amanhã

Tribunal Regional
do Trabalho da
19ª Região. O
presidente do
TRT/19ª,
desembargador
João Leite de
Arruda Alencar,
vai dirigir a
solenidade de
entrega das

comendas, no próximo dia 20, às 17h, no
auditório da Seção Judiciária de Alagoas,
em Maceió/AL.

Concurso para Juiz divulga
gabarito da prova objetiva

Permutas
O Analista Judiciário Hedwio Car-

valho (STJ) quer permutar com
servidor da 5ª Região,

preferencialmente do Ceará.
Contato: (85) 3452.2790.

Foram registradas 2.726 inscrições
para o IX Concurso Público para
Juiz Federal da 5ª Região.

José
Baptista

Lázaro
Guimarães


