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Desembargadores e
juízes federais da 5ª
Região foram
conferencistas do
Encontro Internacional
de Direito Público,
realizado neste final de
semana, em Natal. O
tema “Federalismo,
Reforma Tributária e
Políticas Públicas: o Princípio da
Eficiência na Arrecadação e Aplicação
dos Recursos” foi abordado pelo
presidente do TRF5, Luiz Alberto Gurgel
de Faria (mestre e doutor em Direito pela
UFPE). O vice-presidente Marcelo
Navarro (mestre e doutor pela PUC/SP)
fez a palestra “A Técnica dos Processos
Repetitivos e a Vinculação das Instâncias
Judiciais: Aspectos Relativos aos
Recursos Extraordinário e Especial” e o
desembargador federal Francisco
Cavalcanti (mestre pela UFPE e doutor 
em Direito pela Universidade de Lisboa;
professor da UFPE) tratou sobre
“Conceitos Econômicos e Eficiência e a
Regulação Estatal - Aplicação das
técnicas do Law And Economics no
Direito Brasileiro” . No Dia  Mundial do
Meio Ambiente (5 de junho), os juízes

Magistrados palestram em Encontro
Internacional de Direito Público

federais Ivan Lira e Edilson Nobre
(mestres e doutores em Direito pela
UFPE, professores da UFRN) fizeram
conferências sobre o Direito Ambiental,
com abordagens sobre sustentabilidade
e licenças ambientais.

A Divisão de Infraes-
trutura e Administra-
ção Predial (DIAP)
informa aos servi-
dores que ainda
não possuem
crachá, ou não
fizeram o recadas-
tramento no início deste ano, que
procurem a Comunicação Social para
confeccionar o documento. O
agendamento deverá ser feito através
dos ramais 9018 (Getulio Bessoni) e
9005 (Editoração). O DIAP lembra que o
uso do crachá será obrigatório no acesso
ao Tribunal.

Servidores devem
providenciar
crachá

Doação de sangue
O servidor Marcelo Lapenda (Gab.

Desa. Margarida Cantarelli) solicita
a doação de sangue ao IHENE, em
nome de Maria Clementina Barros

Lapenda, que está internada no
Hospital Português.
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O presidente do TRF5, desembargador
federal Luiz Alberto Gurgel de Faria
recebeu, na tarde da última sexta-feira, o
procurador-chefe regional Luciano Mariz
(Procuradoria Regional da República da
5ª Região) e uma comissão formada por
integrantes de movimentos sociais, par-
lamentares, professores, historiadores e
antropólogos para tratar de assuntos

indígenas. As lide-
ranças foram pedir
o apoio do presi-
dente do TRF5 no
processo que
envolve o cacique
da etnia Xucuru,
Marcos Luidson.
Após ouvir as

explanações, o magistrado
explicou que o processo será
examinado com “o cuidado
que a situação merece” e se
comprometeu em repassar
para o desembargador
federal Rogério Fialho (relator
do processo) tudo que foi
dito pelas lideranças.

Nesta segunda-feira, o professor Cláudio
Brandão, um dos palestrantes do curso
“O Direito na  Sociedade Informacional”,
aproveita o evento para fazer o
lançamento do livro “Ciências Criminais
no Século XXI- Estudos em homenagem
aos 180 anos da Faculdade de Direito do
Recife”. A solenidade ocorrerá às 16h30,
na sede da  Escola de Magistratura
Federal da 5ª Região (Anexo I do TRF5).

Palestrante lança livro
durante curso da Esmafe

Presidente recebe Comissão para tratar de assuntos indígenas


