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Fevereiro
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Aniversariantes
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Jerônimo José dos Santos
Controle Interno

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Nesta quinta-feira, o
desembargador federal
Francisco Wildo Lacerda
Dantas (corregedor–geral
do TRF da 5ª Região)
lançará o livro “Teoria
Geral do Processo”, no
auditório da Justiça
Federal na Paraíba. O
evento acontecerá, às
17h, depois da palestra
“Uma nova teoria do
Processo Civil”,
ministrada pelo
magistrado. O livro é dividido em vários
temas, envolvendo as modificações
introduzidas no Processo Civil Brasileiro.

De acordo com o autor, o
livro foi escrito para
“atender às necessidades
dos alunos de graduação
na Faculdade de Direito
de Alagoas, pedindo que
elaborasse uma obra,
reunindo num mesmo
volume, os principais
aspectos da Teoria Geral
do Processo, centrada,
porém, na trilogia:
jurisdição + ação +
processo, em que se

reconhece, também, o direito de defesa
como importante aspecto do mesmo
instituto do direito de ação”.

Corregedor lança livro na SJPB
O ministro Humberto Go-
mes de Barros assumiu a
vice-presidência do Supe-
rior Tribunal de Justiça e
do Conselho da Justiça
Federal (CJF), em decor-
rência da aposentadoria
do ministro Francisco
Peçanha Martins. A
cerimônia de posse ocorreu
no Salão Nobre do STJ e
reuniu autoridades dos três
poderes e representantes da
sociedade civil. Eleito por unanimidade, o
alagoano chega à vice-presidência após
17 anos de atuação no STJ.

Alagoano é novo
vice-presidente do STJ

O TRF da 5ª Região liberou mais R$
814 milhões para pagamento de preca-
tórios de natureza alimentar inscritos
para o exercício de 2008 e parcelas
dos precatórios de natureza comum
deste exercício e exercícios anteriores,
decorrentes de ações judiciais
transitadas em julgado, propostas
contra a União, autarquias e fundações

de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande
do Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe. Os
valores estão disponíveis nas agências
da Caixa Econômica Federal. De
acordo com a diretora da Divisão de
Precatórios do TRF5, Elizabeth Lobo,
serão quitados 5.263 precatórios, que
totalizaram R$ 814.186.225,03 e
beneficiarão 12.761 pessoas.

O NDRH, através do Setor de Estágio de
Nível Médio, fechou parceria com a
Unibratec e ONG Habitação e Cidadania
para viabilizar cursos de informática para
os funcionários terceirizados do TRF5. A
primeira turma já começou com 10
alunos e a segunda, prevista para abril,
oferece 24 vagas. Outras informações
com Dilene, ramal 9035.

Informática para
terceirizados

A Caixa Econômica Federal está
operando com taxa promocional para
empréstimos consignados para o
segmento Judiciário com taxa mensal
pré-fixada de 1,2% e prazo de até 72
meses. Quem estiver interessado em
simular proposta deve falar com Paiva,
Magda ou Luciana, pelos telefones
3419.2710/2703/2704.

Caixa reduz juros do
empréstimo consignado

TRF5 libera mais de R$ 814 milhões para precatórios

Finanças Pessoais
Nesta quarta-feira, às 16h, na Sala

das Turmas, os servidores do
Tribunal poderão assistir à palestra
sobre finanças pessoais ministrada
por João Carlos Sá Leitão (gerente
regional da CEF). O evento é uma

realização conjunta do TRF5 e
Caixa Econômica Federal.

Parahyba Judiciária recebe artigos até
26 de fevereiro.


