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SEGUNDA

AniversariantesDia Mundial da Saúde

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Juiz Federal Manuel Maia
de Vasconcelos Neto
SJRN

André Luiz Marques Figueiredo
Orçamento e Finanças
Lenilda Emiliano V. Machado
Gab Des Lázaro Guimarães
Nílvio José Silva Ferreira
Material e Patrimônio
Ana Cláudia Machado Fortes
Gab Des Ubaldo Cavalcante
Vantuir de Almeida Muniz
Montana

A partir de hoje, o alagoano
ministro Humberto Gomes de
Barros é o presidente do STJ e
do Conselho da Justiça Federal
(CJF). O ministro Cesar Asfor
Rocha assume a vice-presidência
da Corte e do CJF, órgão
encarregado da supervisão
administrativa e orçamentária da
Justiça Federal de primeira e
segunda instâncias. O ministro
Raphael de Barros Monteiro Filho deixa a
presidência do Superior Tribunal de

Ministro Gomes de Barros assume
STJ e Conselho da Justiça Federal

Justiça (STJ), nesta segunda-feira, e
inicia a aposentadoria voluntária.

O ministro
Raphael de Barros
Monteiro Filho
presidiu, na sexta-
feira, sua última
sessão ordinária
do CJF. Na mes-
ma ocasião, se despediu do colegiado
a desembargadora federal Assusete
Magalhães, presidente do TRF da 1ª
Região. Estiveram presentes à sessão
o procurador-geral da Fazenda
Nacional, Luis Inácio Lucena Adams e o

secretário da
Receita Federal,
Jorge Antonio Deher
Rachid, para apre-
sentar a redação
final do projeto de
lei que trata da

Execução Fiscal, resultado da Audiência
Pública realizada pelo CJF em novem-
bro de 2007. O colegiado do Conselho
é composto por cinco ministros do STJ
e pelos presidentes dos cinco Tribunais
Regionais Federais (TRFs).

Barros Monteiro preside última sessão do CJF
Para o feriadão de Tiradentes (19 a  21
de abril), a Ecotur está oferecendo um
pacote em Porto de Galinhas com
preço especial para servidores,
terceirizados e estagiários da Justiça
Federal. Além de hospedagem com
café da manhã, o pacote inclui passeio
de jangada, trilha de
bike, churrasco, luau e
CD com fotos da
aventura. Informações:
9126.3661 ou
www.ecoturaventuras.com.

Pacote turístico
beneficia servidor

De 28 de abril a 9 de maio, a Defensoria
Pública da União em Pernambuco realiza
inscrições para o III Exame de
Admissão ao Estágio Forense. As
inscrições serão efetuadas na sede da
DPU-PE, localizada na Avenida Dantas
Barreto, 1090, 1º andar, Recife. Os
interessados devem apresentar compro-
vante de matrícula em estabelecimento
reconhecido pelo MEC, original e cópia
da carteira de identidade. Informações:
3224.0256 ou www.dpu.gov.br.

Estágio na Defensoria
Pública da União

SEAP cadastra
crachá de servidores
e requisitados
Começa amanhã o cadastro dos
servidores para os novos
crachás. Funcionários do TRF5
e requisitados devem
comparecer ao foyer do Pleno,
de acordo com o cronograma
estabelecido para cada
pavimento do edifício-sede e
prédios anexos. O cronograma
segue até o dia 18 de abril.
Mais informações através do
ramal 9444.

Na 5ª Região, existe
uma média de 220.450
habitantes para cada
juiz federal.
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