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Dezembro

SEGUNDA

Aniversariantes
Edson Purcino da Luz
Apoio Especial
André Remígio da Luz
Gab. Des. Vladimir Carvalho
Virgínia Coeli Brito Damasceno
Gab. Des. Paulo Roberto Lima
Gleicy Dlyzandra S. do Nascimento
Informática

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Permuta

O diretor da Revista Parahyba
Judiciária, juiz federal Emiliano Zapata
de Miranda Leitão, informa que a
Comissão da Revista receberá, até o dia
3 de março de 2008, trabalhos jurídicos
para o volume nº 7. Serão submetidos à
análise e seleção da Comissão,
trabalhos elaborados por operadores do
Direito, bem como estudantes de cursos
de pós-graduação em sentido lato,
mestrado e doutorado na área jurídica. A
entrega deve ser feita na Biblioteca da
Seção Judiciária da Paraíba ou enviadas,
via postal com aviso de recebimento,

Parahyba Judiciária recebe
artigos para volume 7

para o
endereço:
Biblioteca
Juiz Federal
Agnelo
Amorim
Filho, Rua
João
Teixeira de
Carvalho,
480 – Brisamar – CEP 58.031-900 –
João Pessoa/PB. Maiores informações:
(83) 216.4005 ou
parahybajudiciaria@jfpb.gov.br.

Para atender às necessidades
de capacitação dos servidores
do Tribunal, o NDRH enviou aos
diretores um “cardápio de
cursos” visando nortear o
preenchimento do Levanta-
mento de Necessidades de
Capacitação para definir os
cursos do próximo ano. A
resposta deve ser entregue
até amanhã e servirá à
elaboração do calendário anual de
capacitação dos servidores.
Informações: 9818.

Levantamento de
Necessidades de
Capacitação

Durante a Semana da Conciliação, a
Justiça Federal da 5ª Região realizou
2.242 audiências de conciliação, que
resultaram em 1.162 acordos no valor
de R$ 6 milhões.

Geraldo Alves da Silva Júnior,
da Subseção de Resende-RJ,

gostaria de permutar com
servidor de qual-quer unidade

da Justiça Federal da 5ª Região.
Maiores informações com

Ricardo, ramal 9404.

Jurista Mario Losano lança livro no TribunalNota de falecimento
Com imenso pesar, o presidente do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região (TRF5), desembargador federal
José Baptista de Almeida Filho, comunica o falecimento do
membro fundador desta Corte, Petrucio Ferreira. O
desembargador federal Petrucio Ferreira da Silva,
integrante do TRF5 desde a sua criação, em 1989, faleceu
no último sábado (15/12), vítima de infarto. A pedido da
família, o corpo foi velado no mesmo dia no Cemitério
Morada da Paz, município de Paulista (Região
Metropolitana do Recife), e enterrado no final da tarde.

O TRF5 vai sediar nesta terça-feira, a
partir das 17h30, o lançamento do livro
“Os Grandes Sistemas Jurídicos” do
professor Mario Giusepe Losano , da
Università del Piemonte Orientale
“Amedeo Avogadro” e da Università
degli Studi di Torino (Itália). A obra será
lançada no foyer do Pleno, após a
palestra “A Utilidade da Metodologia
dos Grandes Sistemas Jurídicos nos

Estudos
Contemporâneos
do Direito”, na Sala
das Turmas. Aberto
ao público, o evento
é promovido pela
Esmafe5 e serão
conferidos
certificados aos
participantes.


