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Aniversariantes

19 Maio Ministro Aldir Guimarães
Passarinho Júnior
STJ

Juiz Federal Allan Endry
Veras Ferreira

SJPE

Cristiane Emídia Ferreira Alves
Gab. Des. Francisco Wildo

Massiel Cabral de Miranda
Gab. Des. Geraldo Apoliano

TERÇA
Dia dos Acadêmicos
de Direito

O desembargador
federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria
participou ontem,
na sede do TRF da
2ª Região, no Rio
de Janeiro, de
reunião ordinária do
Colégio de
Presidentes dos

Colégio de Presidentes dos TRFs reúne-se no Rio

A palestra
“Legislação Civil e
Penal de Proteção
ao Meio Ambiente
e a Competência
da Justiça
Federal” foi
ministrada pelo
desembargador
federal Vladimir
Carvalho, na última
sexta-feira, durante
o XVIII Simpósio Transnacional de
Estudos Científicos, realizado no

Desembargadores participam de
Simpósio Transnacional em Sergipe

auditório da Seção
Judiciária de
Sergipe (SJSE),
em Aracaju. O
tema foi abordado
em mesa presidida
pelo juiz federal
Edmilson da Silva
Pimenta e contou
com a presença do
desembargador
Manoel Erhardt

(corregedor regional), que fez o
encerramento do encontro.

Tribunais Regionais Federais. O
encontro tem o objetivo de unificar as
diretrizes estratégicas de atuação,
com base na cooperação mútua entre
as instituições. Além do presidente do
TRF5, participaram do evento os
desembargadores federais Jirair
Meguerian (TRF1), Paulo Espírito
Santo (TRF2) e Silvia Maria Gonçalves
Goraieb (TRF4).

O Tribunal de Contas de
Pernambuco está com
inscrições abertas para o IV Concurso
Nacional de Monografias- Prêmio
Professor Barreto Guimarães 2009.
Nesta edição, os trabalhos deverão
versar sobre o tema “O Tribunal de
Contas e a Lei de Inelegibilidade:
evolução jurisprudencial e inovações
legislativas”. Os interessados têm até o
dia 25 de junho para entregar os
trabalhos, individuais ou em co-autoria.
Informações pelo telefone (81) 3181-
7940 ou pelo site www.tce.pe.gov.br.

TCE-PE realiza
concurso de
monografia

O Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJMA) iniciou, esta semana, as
inscrições ao concurso público para
provimentos de cargos efetivos e
cadastro de reserva para servidores.
Serão oferecidas 227 vagas para
candidatos dos níveis fundamental,
médio e superior, que irão atender às
comarcas do interior. Informações:
www.tjma.jus.br.

Abertas inscrições para
concurso do TJMA

Jornalistas do Tribunal de Justiça de
Pernambuco visitaram, semana passa-
da, a Comunicação Social do TRF5
para conhecer o estúdio de TV do
Centro de Produção da Justiça Fede-
ral (CPJUS), onde é produzido o pro-
grama Via Legal. Os visitantes analisa-
ram equipamentos e matérias realiza-
das com o objetivo de implantar um
sistema audiovisual semelhante no
TJPE. Produzido pelo Conselho da
Justiça Federal em parceria com os
cinco Tribunais Regionais Federais, o
programa semanal Via Legal discute
temas como saúde, moradia, previdên-
cia social, meio ambiente e cidadania.

Equipe do TJPE visita
Comunicação do TRF5


