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SEXTA
Juiz Federal José Vidal
da Silva Neto
SJCE

Heitor de Albuquerque Wanderley
Segunda Turma
Kátia Rejane Alves Rios
Plenário
Aline Marques de Albuquerque
Precatório
Alberto Pinto Lopes Júnior
Soservi
João Alexandre da Silva
Soservi
Sábado, 28 de junho

Juiz Federal Sérgio de
Abreu Brito

SJAL

Marcos Porto Neves
Gab. Des. José Maria Lucena
Lúcia Carvalho e Silva
Presidência
Domingo, 29 de junho
Teresa Cristina Fonseca Mendes
Gab. Des. Vladimir Carvalho
Eduardo de Souza Luna
Plenário

Dia Nacional do Diabético

O presidente do TRF5,
desembargador federal
José Baptista de Almeida
Filho, participa hoje, pela
manhã, da reunião
ordinária do Conselho da
Justiça Federal (CJF), na
sede do TRF da 2ª
Região, no Rio de Janeiro
(RJ). Durante o encontro,
serão discutidas questões
relacionadas ao
funcionamento da Justiça
Federal, como a
padronização de regras e

TRF 2ª Região sedia encontro do
Conselho da Justiça Federal

Magistrados de Pernambuco e da Pa-
raíba participaram, ontem, da segunda
etapa do curso “Política Judiciária e
Administração da Justiça”, realizado no
auditório da Justiça Federal em Per-
nambuco. Durante o curso foram abor-
dados assuntos relevantes à formação
e aperfeiçoamento de juízes. O tema
“Prática Forense” foi discutido pelos

juízes federais Nilcéa Maggi e Leopoldo
Koehler. O magistrado exemplificou o
tema abordado com a tese de mestrado
“Duração Razoável do Processo”, onde
aponta medidas que magistrados devem
adotar para promover a celeridade na
Justiça. Promovido pelo TRF5 e Escola
de Magistratura Federal da 5ª Região
(Esmafe5), o curso atende à Resolução

da Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados, que
instituiu o Plano de Aperfeiçoamento e de
Pesquisa para Juízes Federais (PNA). O
curso prossegue hoje nos Núcleos
Seccionais da Esmafe5 do Rio Grande
do Norte e de Sergipe, e na segunda-
feira, em Alagoas. No Ceará, o referido
curso aconteceu no dia 20 deste mês.

procedimentos
administrativos em nível
nacional e o controle e
aplicação das verbas
orçamentárias. Presidido
pelo ministro Humberto
Gomes de Barros,
também presidente do
Superior Tribunal de
Justiça (STJ), o colegiado
do CJF é composto por
cinco ministros do STJ e
os presidentes dos cinco
Tribunais Regionais
Federais.

Prática Forense é tema da segunda etapa do curso para juízes

A Biblioteca Ministro Oscar
Saraiva (Superior Tribunal de
Justiça), que conta com um
acervo de 71 mil obras jurídicas
e 86 mil periódicos, comemorou, esta
semana, 60 anos de criação. Com
atendimento em torno de 500 usuários
por dia, a biblioteca oferece mais de 20
serviços voltados para um público
formado essencialmente por servidores,
advogados e estudantes de todo o
Brasil. Além de celebrar os avanços
obtidos com a informatização de
procedimentos, a Biblioteca Ministro
Oscar Saraiva incentiva a cultura, o
estudo e o conhecimento dos servidores
e da sociedade.

Biblioteca do STJ
completa 60 anos

A gincana para arrecadar donativos para
a comunidade do Pilar foi prorrogada até
a próxima sexta-feira, dia 4 de julho. As
doações podem ser feitas em cestas
básicas completas ou produtos para
formação do kit, cobertores, colchões e
lençóis. Os produtos deverão beneficiar
aproximadamente 385 famílias carentes
do Pilar.

Gincana é prorrogada
por mais uma semana

José
Baptista


