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TERÇA

A Justiça Federal em Pernambuco
(JFPE) promove o I Ciclo de Estudos
Jurídicos das Subseções de Serra
Talhada e Salgueiro. A iniciativa visa
aprofundar o debate sobre improbidade
administrativa e indenizações nas ações
de desapropriações. O Ciclo de
Estudos inicia com a palestra da
professora Taíza Maria Alves da Silva
(Faculdade Integrada do Sertão) sobre

Ciclo de Estudos Jurídicos em Serra Talhada
“Improbidade Administrativa e os
Agentes Políticos”. Em seguida, o
desembargador federal Francisco
Queiroz Cavalcanti aborda o tema “O
Alcance do Conceito de Justa
Indenização nas Ações de Desapro-
priação”. O evento será realizado na
próxima sexta-feira, dia 2 de outubro, no
auditório da Câmara Municipal de Serra
Talhada, Sertão do Pajeú.

Encerram, nesta
quarta-feira, as
inscrições para a 2ª
Olimpíada JFPE/
TRF5, que ocorrerá
nos dias 24 e 25 de
outubro, no Círculo
Militar. A competição
está aberta a magis-
trados, servidores e
estagiários do
Tribunal e da Seção Judiciária de
Pernambuco. Os interessados em
participar devem acessar a intranet
para obter informações e imprimir a
ficha de inscrição, que após
preenchida, deverá ser entregue a
Cida, na Diretoria Geral (9282). Mais
informações com Rachel, ramal 9045.

Inscrições para a 2ª
Olimpíada JFPE/TRF5

A servidora Soraya Portugal
(NDRH) solicita a doação de

sangue em nome de seu irmão,
Carlos Portugal de Oliveira, no

Ihene (Boa Vista).

Doação de sangue

As fotos de eventos do Tribunal po-
dem ser acessadas na Intranet.

Basta digitar www.intranet.trf5.gov.br/
banco_de_imagens, ou clicar em
SERVIÇOS e escolher GALERIA

DE FOTOS DE EVENTOS.

Fotos de eventos

O presidente do
Tribunal Regional
Federal da 5ª Região,
desembargador
federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria,
visitou as instalações
da empresa
sergipana de software
Infox, na última sexta-
feira, acompanhado
do diretor do foro da Justiça Federal de
Sergipe, juiz federal Carlos Rebêlo
Junior. O encontro serviu para tratar da
expansão do sistema Creta, de informa-
tização dos processos judiciais em todo
país. A iniciativa de expandir o sistema

Luiz Alberto Gurgel trata da
expansão do sistema Creta

Creta foi viabilizada
através do acordo de
cooperação técnica
celebrado, no dia 15
de setembro, entre o
Conselho Nacional de
Justiça (CNJ),o
Conselho de Justiça
Federal (CJF) e os
Tribunais Regionais
Federais, que visa

unificar os procedimentos judiciais. A
parceria realizada entre o TRF5 e a Infox
serviu ainda para destacar a importância
do acordo para a justiça brasileira e o
desafio da implementação do sistema
para todo país.

O juiz federal Francisco de Barros e Silva
Neto, titular da 21ª Vara de Pernambuco,
ministrou durante toda a tarde de ontem
(28), na Sala das Turmas, o curso “A
Nova Lei do Mandado de Segurança (Lei
nº 12.016/2009)” sobre as mudanças
ocorridas nos 17 dos 29 artigos. Na
exposição do magistrado, foi analisado
cada um dos artigos modificados
destacando os aspectos significativos
entre a legislação anterior e a atual. O
presidente do TRF da 5ª Região,
desembargador Luiz Alberto Gurgel de
Faria, esteve presente ao encontro e
destacou a intenção de realizar outros
cursos do gênero em 2010. Assessores,
diretores e servidores participaram do
curso, que foi promovido pelo NDRH.

Curso aborda nova
lei do mandado
de segurança
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