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DIÁRIO DA JUSTIÇA	 SEXTA-FEIRA, 9 OUT .1992

Ordem dos Advogados do Brasil

Seção do Distrito Federal

Presidência

PORTARIA NO 92,EE 05 DE OUTUBRRO DE 1992

O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do
Distrito Federal, no uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto e
o Regimento Interno, tendo em vista que ele próprio e os demais
Diretores são candidatos às próximas eleições, RESOLVE:

Delegar ao Conselheiro RUTILIO TORRES AUGUSTO, Diretor le
Secreterio da Seccional, a competência que lhe é atribuída de presidir
o Processo Eleitoral, a partir da presente data, e a Assembleia Geral
da Eleição, a realizar-se no próximo dia 30 de novembro.

ESDRAS DANTAS

Editais e Avisos

Tribunal Regional Federal

Régião

Presidência

EDITAL
(Com prazo de 05 dias)

O JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAI. DA
1 2 REGIÃO, nos termos do'art. 47 do Regulamento do I Concurso Público
para Provimento de Cargos de Juiz Federal Substituto da Justiça Fede
rei de Primeira Instãncia, homologado pelo Plenario deste Tribunal .5
Sessão de 14 de maio de 1992, e tende em vista as decisões proferidas
nos Processos n 2. 1521/92-TRF e 1220/92-TRF, em Sessões Plenaria Admi
nistrativae do Conselho de administração de 24 de setembro e 12 de
outubro de 1992, respectivamente, resolve:

I - TORNAR PÚBLICA a convocação, em aditamento ao
Edital de 06.06.92, 'publicado no Diário da Justiça, Seção II, de
19.06.92, pág. 18122, dos candidatos habilitados abaixo relacionados
para, no prazo Oe 05 (cinco) dias contados da data de publicação dos
te Edital no Diario da Justiça, apresentarem manifestaçao escrita se
bre o Interesse, ou não, na nomeaçao para um dos cargos vagos índice
dos no item I/:

01 - VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA.
02 - RUBEM MARTINEZ CUNHA.
03 - RU/ COSTA GONÇALVES.
04 - ANTONIO CORRÊA.

II 7. Os candidatos habilitados dev'erão indicar suas
trifs opções de preferencia, para efeito de nomeação, dentre as seguln
tes Seçoes Judiciarias:

01 - AMAZONAS (01 cargo vago).
02 - RONDÔNIA (01 cargo vago).
03 - PARA (01 cargo vago).
04 - ACRE (01 cargo vago).

III - O candidato que nãO se manifestar, 	 for:malte.
te, no prazo deste Edital, perdera o direito de indicar as Seçoes
:Raiarias de sua preferencia, podendo, a critário do Tribunal, ser n5
meado para qualquer uma das vagas ora oferecidas, dentro do prazo de
validade do concurso.

Brasília. 7 de outubro de 1992:

Diretoria Judiciária

Secretaria da Primeira Turma

Região

Divisão de Coordenação de Julgamento

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
G UXCELENTiSSIMO SaMOR DouroR JUIZ PAIM FALCÃO, PRESIDENTE DA 12 TUR-
MA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 40 REGIÃO:

Pela presente ed:tal, dá ciência aos interessados use, no
dia 20 de outubro do ano de 1992, terça-feira, a 1B Turma .se reunirá
às 13:20 horas p ara Sessão Extraoreinária de Jul g amento dos processos
incluídos em pauta e demais casos previstos no Reg imento Interno do
Tribunal, em substituição à Sessão Ordinária de Julgamento que reali-
xar-se-in no dia 15 de outubro de 1992, q uinta-feira. Dado e passado
nesta cidade de Porto Alegre, ao primeiro dia do mês de outubro do ano
Au mil novecentos e noventa e dois. Eu, Sandra Raro C. da RocNa Bor-
to/ , ni. Diretora de Secretsria da 12 Turma, subscrevo.

JUIZ PAIM FALCÃO
Presidente da Turma

Secretaria Judiciária

Subsecretaria do Pleno

5? RegiãO

EDITAL DE CITAÇXO DE FRANCISCO FERREIRA LEAL
(Com prazo de 20 dias)

' O Excelentíssimo Senhor Juiz 1-4ZARO GUIMARÃES.
do Tribunal Regional Federal da OR Reglio, Re-
latar no NO 9395-95 (92.115~9-3). onde fi-
guram.
lente.' CEF - Calma Econimica Federal
Adv. .1 Luiz Gonzaga Prendia e outros
/nocio.1 Juizo Federal da 21 V.,.-PI,
na a	  da lei, etc.

FAZ RAM
• todos os que o presente edital, com o prazo de vinte (25) dias vi-
rem, ou dele tiverem conhecieento, que neste Tribunal corre seus tre-
ma.* os autos do processo em ep( eeeee e que, por este melo, C I T A.
nos termos do art. 231, II, do Migo de Processo Civil, por incerto o
lugar em que se encontra, FRANCISCO FERREIRA LEAL, brasileiro,
casado, funcionário pdb/ico federal, para inteirar • /ide na qualidade
de litisconsorte passivo nR eeee &rio, com aprazo de dez (1e) dias para
rrrrr ()cher • presente acto.

E. Para que chegue ao conhecimento do interessado
e mio possa, de futuro., alegar ignorincia, sob as penas do art. 285.
segunda parte. do Cddigo de Processo Civil, foi ó pregente expelf,o,
de acordo co. o art. 232, do acamo di ploma legal,. que será afixado no
lugar de costume. na sede deste Tribunal, que funciona na Avenida Cruz
Cabuim( ' s/nR, Palácio Frei Caneca, bairro de Santo Avaro, nesta cidade
do Recife, capital do Estado de Pernambuco, e mandado publicar na for-
as da lei.

Dado e rrrrrrr nesta cidade do Recife, capital do
Estado de Pernambuco, aos dezesseis  (IA) dias do mis de setembro do
ano de mil novecentos e noventa e dois (1992). Do que eu,
(Jor ge Cabral Chaves). Auxiliar Judiciário, da Secretaria Judiciária,
o lavrei e conferi. E eu,
(Te/ma eeeee ta Vasconce/on Motta), Diretora da Secretaria Judicidria,
a reconferi e subscrevo.

JUIZ LÁZARO GUItiARÃES
Relator

JUIZ JOSÉ ASSEI= DE FIGUEIREDO SANTIAGO	 (Of. 59 209/92)
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