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QUINTA

Aniversariantes

Novembro
Ministro Antônio Herman
de V e Benjamim
STJ

Antônio Carlos B Pernambuco
Engenharia

Maria de Fátima P de Carvalho
Recursos

Maria da Conceição Parente Muniz
DAMS

Ivana Sampaio Barros
Editoração

CPJUS concorre a
Prêmio Nacional

Índice Geral da Revista de
Jurisprudência do TRF5 na Internet

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Juízes federais lançam livros jurídicos Servidor tem desconto
em lojas do Boticário

Visite a sala da Asserjufe (16º
andar) e se informe sobre as van-

tagens oferecidas aos associa-
dos. Informações: 9581.

Asserjufe

As lojas Boticário estão oferecendo
vantagens para os servidores associa-
dos à Asserjufe-PE. Além dos descon-
tos de 5% nas compras à vista, o as-
sociado pode parcelar o valor da com-
pras realizadas com cartão de crédito
em até cinco vezes. Mais informações
com Cristiane, pelo ramal 9581.

O Gabinete da Revista de
Jurisprudência do TRF5,
dirigido pelo desembar-
gador federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria, vai dis-
ponibilizar na Internet, a
partir desta quinta-feira, o
“Índice Geral da Revista
do TRF5”. O compêndio
reúne todos os índices
sistemáticos das 75 edi-
ções da Revista que já fo-
ram publicadas. De acor-
do com o Gabinete, a
idéia é transformar o “Ín-
dice Geral” em uma ferramenta de pes-

quisas para os operado-
res do Direito. Por isso, a
cada nova publicação o
Índice será atualizado. A
Revista de Jurisprudência
do TRF5 reúne artigos de
magistrados da 5ª Re-
gião, além de preceden-
tes dos desembargado-
res desta Corte (Acór-
dão, Relatório e Voto).
Para conhecer o conteú-
do de cada uma delas,
basta acessar o link ‘Re-
vista”, no site do Tribunal,

(www.trf5.jus.br). Informações: 9813.

Três trabalhos do Centro de Pro-
dução da Justiça Federal
(CPJUS), o documentário de TV
“Lavagem de Dinheiro”, o
programa de
TV e a revista
“Via Legal”,
concorrem
como finalistas
ao Prêmio Na-
cional de Co-
municação e
Justiça. Os tra-
balhos desta-
cam experiên-
cias bem suce-
didas na área,
reconhecendo
e valorizando as práticas destinadas ao
desenvolvimento da cidadania. Os
finalistas serão apresentados no Con-
gresso Brasileiro dos Assessores de Co-
municação da Justiça (Conbrascom
2008), no auditório da Justiça Federal
em Florianópolis (SC), e a cerimônia de
premiação ocorrerá nesta sexta-feira. O
Prêmio é uma iniciativa do Fórum Nacio-
nal de Comunicação e Justiça (FNCJ) e
tem o objetivo de contribuir para o aper-
feiçoamento dos produtos e serviços
das assessorias de Comunicação Social
dos órgãos do Poder Judiciário no Brasil.

As fotos de eventos ocorridos no
Tribunal podem ser acessadas na
Intranet. O usuário deve clicar em

SERVIÇOS e escolher a opção
GALERIA DE FOTOS DE EVEN-

TOS.

Fotos de eventos

Dois magistrados da 5ª Região lançaram, semana
passada, novos livros direcionados aos profissio-
nais da área jurídica. O juiz federal Edilson Nobre
Júnior (4ª Vara-RN) lançou a obra “Súmula Vincu-
lante – o Desafio de sua Implementação”, que
traz abordagens como a natureza da súmula, pro-
cedimento de elaboração, revisão, cancelamento
e efeitos. No livro “O Princípio da Segurança Ju-

rídica e o Estado Democrático de Direito no Brasil”, o juiz federal Hélio Ourem (6ª
Vara-PE) faz um estudo de Direito comparado apresentando a perspectiva no Brasil,
Estados Unidos e Europa. Mais informações: www.jfrn.jus.br e www.jfpe.jus.br.


