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Em virtude das comemorações
da Data Magna de Pernambuco,
não haverá expediente nesta
Corte na próxima sexta-feira (6
de março). Os prazos
processuais com vencimento
no período ficam prorrogados
para o dia 9 de março. No
entanto, ficam preservados os
serviços de plantão e o
ingresso de magistrados e
servidores, obedecendo
as regras já definidas para os
demais feriados e finais de semana. A
suspensão do expediente tem como

Expediente no Tribunal será
suspenso na próxima sexta-feira

base Inciso II, do Art. 1º, da Lei
9.093, de 12 de setembro de
1995,  que estabelece como
feriado civil a data magna do
Estado. Em Pernambuco, a
Data Magna foi instituída
através da Lei 13.386, de 24 de
dezembro de 2007. O dia 6 de
março foi escolhido em
homenagem à Revolução
Constitucionalista de 1817,
ocasião em que foi proclamada
a República em Pernambuco -

primeiro Estado do Brasil a garantir a
independência provisória de Portugal.

Terminam
amanhã as
inscrições para
o Curso Meio
Ambiente e
Justiça Federal:
A Visão
Multidisciplinar
dos Problemas
e das Soluções,
promovido pela
Escola de
Magistratura Federal da 5ª Região
(Esmafe5). Dirigido aos magistrados da
5ª Região, o curso terá 20 horas/aula e
será realizado no período de 9 a 11 de
março. A diretora da Esmafe5,
desembargadora federal Margarida
Cantarelli, será uma das palestrantes. A
programação inclui palestras, debates e
avaliações. Durante o curso serão
abordados temas relacionados ao Direito
Ambiental, como “Direitos das
comunidades indígenas e meio
ambiente”, “Ativismo judicial, livre
iniciativa e interesses do Estado. Confli-
tos e perspectivas”, “Desapropriação de
imóvel rural, cobertura florestal e implica-
ções ambientais”, “Gestão ambiental no
Poder Judiciário”, entre outros.

Inscrição para curso
de Direito Ambiental
encerra amanhã

O NDRH informa que estão abertas as
inscrições para o curso Atualização
Ortográfica, ministrado pela professora
Nelly Medeiros de Carvalho. O curso
será realizado nas tardes dos dias 9,
10, 23 e 24 de março, na Escola de
Magistratura Federal da 5ª Região. Os
interessados devem efetuar suas
inscrições na Intranet ou pelos ramais
9805 e 9821.

NDRH oferece curso sobre
Atualização Ortográfica

A Defensoria Pública do Estado de
Alagoas abriu inscrições para 24 vagas
de defensor público, sendo duas
reservadas para portadores de
deficiência. Os candidatos devem ser
portadores de graduação em Direito e ter
inscrição na Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB). As inscrições poderão ser
feitas até o dia 19 de março, através do
site www.cespe.unb.br.

Alagoas faz seleção
para Defensor Público

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
lançou o primeiro Boletim Mensal de
Jurisprudência. A iniciativa visa facilitar a
consulta sobre as decisões recentes do
Conselho. A primeira edição contém as
ementas da 76ª e 77ª sessões plenárias.
Para as próximas, está prevista a divulga-
ção de notícias e artigos, além do acervo
de jurisprudência sistematizada. Para
acessar, basta entrar no site www.cnj.jus.br.

CNJ lança Boletim
Mensal de Jurisprudência

As fotos de eventos ocorridos no Tri-
bunal podem ser acessadas na

Intranet. Para acessar, o usuário
deve digitar www.intranet.trf5.gov.br/

banco_de_imagens, ou clicar em
SERVIÇOS e escolher a opção

GALERIA DE FOTOS DE
EVENTOS.

Fotos de eventos

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

Informações: 9581.

Asserjufe


