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QUINTA

Aniversariantes

Novembro Rafael Barbosa Gomes
Orçamento e Finanças

Carolina Conceição Silva Melo
Recursos

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)
Dia do Auditor Interno

Dia Nacional da Consciência Negra

Recife sedia reuniões da TNU e da Comissão
Permanente dos Juizados Especiais
Nesta sexta-feira, a partir das 9h, o coor-
denador-geral da Justiça Federal, minis-
tro Hamilton Carvalhido (Superior Tribunal
de Justiça), preside duas reuniões no
auditório da Seção Judiciária de Pernam-
buco. Pela  primeira vez, acontecerá no
Recife a sessão da Turma Nacional de
Uniformização (TNU) de Jurisprudência
dos Juizados Especiais Federais e a
reunião da Comissão Permanente dos
JEFs. A sessão mensal da TNU
aprecia os pedidos de uniformização de
interpretação de lei federal quando há
divergências entre decisões de Turmas
Recursais de diferentes Regiões ou em
contrariedade à súmula ou jurisprudência

dominante do Superior Tribunal de Justi-
ça ou do Supremo Tribunal Federal. Dez
juízes federais compõem a TNU, sendo
dois de cada Região. Atualmente, a 5ª
Região é representada por dois magis-
trados de Pernambuco: Élio Wanderley
(7ª Vara) e Joana Carolina Pereira (11ª
Vara). Em seguida, o ministro Carvalhido
reúne a Comissão Permanente dos
Juizados Especiais Federais, composta
pelos coordenadores regionais dos
cinco TRFs e do presidente da Associa-
ção dos Juízes Federais do Brasil (Aju-
fe), Fernando Mattos. Além do coordena-
dor dos JEFs da 5ª Região, desembar-
gador federal Marcelo Navarro, estarão

presentes os de-
sembargadores
Cândido Ribeiro
Filho (TRF1), Sérgio
Schwaitzer (TRF2),
Marisa Santos
(TRF3) e Néfi Cor-
deiro (TRF4).

Encontro de Cortes Supremas do Mercosul
Será realizado hoje e amanhã, em Bra-
sília,  o VI Encontro de Cortes Supre-
mas do Mercosul, que visa contribuir
para a evolução institucional do proces-
so de integração, além do fortalecimen-
to e aperfeiçoamento jurídico dos paí-
ses associados (Brasil, Bolívia, Argenti-
na, Paraguai, Chile, Colômbia, Uruguai,
Venezuela, Equador, Peru e México).

Este ano, o evento também contará
com representantes de países de lín-
gua portuguesa, como Portugal, Timor-
Leste, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São
Tomé e Príncipe e Moçambique. A so-
lenidade de abertura do evento aconte-
cerá às 19h, no Palácio do Itamaraty, e
os debates ocorrerão na sexta-feira, no
Supremo Tribunal Federal.

SJAL transfere feriado
para sexta-feira
O diretor do Foro da Justiça Federal em
Alagoas, juiz federal Paulo Cordeiro,
transferiu para amanhã o feriado de 20
de novembro, Dia da Consciência Negra,
em homenagem à morte de Zumbi dos
Palmares (Lei Estadual 5.724, de 1º de
agosto de 1995). Porém, o leilão judicial,
a ser realizado pela 5ª Vara de Execu-
ções Fiscais, fica mantido para esta sex-
ta-feira no auditório da JFAL, em Maceió.

Dia Nacional da
Consciência Negra
O Dia Nacional da Consciência Negra
lembra o assassinato de Zumbi, em
1695. Símbolo da resistência negra no
Brasil, Zumbi foi um dos líderes do Qui-
lombo de Palmares, localizado na Serra
da Barriga, na divisa entre os Estados de
Alagoas e Pernambuco. O Quilombo,
fundado por escravos foragidos, transfor-
mou-se numa verdadeira cidade no meio
da mata, abrigando cerca de 30 mil es-
cravos. Em 1971, o dia 20 de novembro
foi celebrado pela primeira vez. Segundo

a Secretaria de Políti-
cas de Promoção da
Igualdade Racial (Sep-
pir), a idéia se espa-
lhou por outros movi-
mentos sociais de luta
contra a discriminação

racial e, no final dos anos
1970, já aparecia como

proposta nacional do
Movimento Negro

Unificado.

Visite a sala da Asserjufe (16º an-
dar) e se informe sobre as vanta-
gens oferecidas aos associados.

Informações: 9581.
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