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O presidente do TRF5 Luiz Alberto
Gurgel de Faria  reuniu, na manhã de
ontem, os diretores de foro das Seções
Judiciárias vinculadas para discutir o
orçamento relativo às obras da Justiça
Federal da 5ª Região a serem realizadas
no próximo ano. Os magistrados também
avaliaram os procedimentos
estabelecidos pela Meta 2 do Conselho
Nacional de Justiça, que pretende julgar,
até o final de 2009, processos
distribuídos até dezembro de 2005.
Participaram do encontro os juízes
federais Joana Carolina (vice-diretora de

Presidente reúne diretores de Foro e participa
de evento da Caixa

PE), Helena
Fialho (PB),
Ivan Lira
(RN), José
Parente (CE),
Frederico
Wildson
Dantas (vice-
diretor de AL)
e Carlos
Rebêlo (SE).
À tarde, os magistrados participaram de
evento da Caixa Econômica Federal, que
apresentou um novo sistema eletrônico

O desembargador
federal Marcelo Navarro
(vice-presidente do
TRF5) proferiu a palestra
“Recursos Repetitivos,
Repercussão Geral e
outras Técnicas de
Vinculação das Decisões
Judiciais”, na terça-feira,
no auditório da Seção Judiciária de
Pernambuco. O palestrante fez uma
explanação sobre a história da formação

do Judiciário brasileiro e
dificuldades de seguir a
carreira jurídica por
causa da necessidade
de deslocamento para
outros países tendo em
vista a escassez de
livros de Direito. O
evento reuniu juízes,

servidores, estagiários e operadores do
Direito para marcar a Data de Criação
dos Cursos Jurídicos no Brasil.

Marcelo Navarro faz palestra na SJPE

permitindo acessar informações
processuais da Justiça Federal nos
terminais de autoatendimento da Caixa.

O auditório da Seção Judiciária de
Pernambuco vai sediar nesta quinta-feira,
a partir das 9h, o seminário da 3ª Edição
do Prêmio ODM Brasil.  Representantes
dos poderes público e privado,
sociedade civil e organismos
internacionais estarão presentes ao
evento, que visa sensibilizar prefeituras,
empresas e organizações sociais a
implementarem ações para alcançar os
oito Objetivos do Desenvolvimento do
Milênio (ODM), definidos no ano 2000,
quando líderes de 189 nações

SJPE sedia seminário do Prêmio ODM Brasil

Estagiários de nível médio do TRF5
receberam, semana passada, os
certificados de conclusão da primeira
turma do curso de Informática,
promovido pelo Tribunal em parceria
com a ONG Moradia e Cidadania da
Caixa Econômica Federal. O curso de
32h/aula foi realizado no período de 4
de abril a 6 de junho deste ano e
beneficiou 26 estudantes de escolas
públicas que estagiam nesta Corte.

Estagiários concluem
curso de Informática

Marcelo Navarro e
Joana Carolina
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oficializaram
um pacto
para tornar o
mundo mais
solidário e
justo. O
Prêmio foi
criado pelo
governo federal, em parceria com o
Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) e o Movimento
Nacional pela Cidadania e Solidariedade.
Mais informações: www.odmbrasil.org.br.


