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Dia Mundial do
Combate ao Câncer

A Turma Recursal (TR) da
Justiça Federal no Rio Grande
no Norte zerou todos os
processos impetrados até 31 de
dezembro de 2009. Cerca de
17,5 mil processos foram
julgados entre 2009 e o início de
2010. A proposta da TR é julgar,
logo nas primeiras semanas de
abril, todos os processos de
janeiro e fevereiro deste ano,
ficando pendentes apenas os referentes
ao mês de março. A Turma Recursal
funciona como segunda instância do
Juizado Especial Federal, onde tramitam
processos de até 60 salários mínimos.
Por esse motivo, é grande a demanda da
TR porque é no Juizado onde se
concentra a maioria dos processos que
são impetrados na Justiça Federal. De
acordo com o juiz federal Janilson
Bezerra (presidente da TR) a
participação de magistrados, servidores
e estagiários, com apoio da direção do
Foro e do TRF5 contribuíram para dar
maior celeridade no julgamento dos
processos que tramitam na Justiça
Federal no Rio Grande do Norte. Para
otimizar ainda mais os serviços, no início
do mês passado a Turma Recursal da

Turma Recursal do Rio Grande do Norte
julga todos os processos de 2009

Justiça Federal do Rio Grande do Norte
passou a funcionar em novas e
modernas instalações.

O presidente do TRF5,
desembargador fede-
ral Luiz Alberto Gurgel
de Faria, foi um dos
convidados da reunião
solene que marcou os
175 anos da Assem-
bléia Legislativa de
Pernambuco (Alepe). A
cerimônia foi realizada na noite da última
terça-feira, no Plenário do Palácio
Joaquim Nabuco, sede da Alepe. Além

da reunião sole-
ne, a data foi
lembrada com
uma exposição
de fotos do
século XIX,
salva de 21 tiros
disparada por
bacamarteiros e

o lançamento de um selo comemorativo
dos Correios alusivo ao aniversário do
Legislativo pernambucano.

Luiz Alberto Gurgel participa do aniversário da Alepe

Com o tema “Princípio da Motivação
das Decisões Judiciais” foi lançada a
quarta edição do concurso internacional
de monografias, promovido pela
Comissão Ibero-americana de Ética
Judicial (CIEJ).  O tema está contido no
Capítulo III, Parte I, do Código
Iberoamericano de Ética Judicial. O
concurso é dirigido aos integrantes do
Poder Judiciário e advogados. Os inte-
ressados devem enviar os trabalhos,
identificados por pseudônimos, ao
gabinete do ministro Ari Pargendler
(vice-presidente do Superior Tribunal
de Justiça), localizado no 6º andar do
edifício Ministro II, em Brasília. As
inscrições podem ser feitas até o dia 1º
de setembro. O regulamento e o
cronograma do concurso podem ser
consultados pelo site www.cidej.org.

CIEJ abre inscrição para
concurso internacional
de monografias

A palestra “O Princípio da Boa Fé
Objetiva como Decorrência do
Devido Processo Legal”,
ministrada pelo professor Thiago
Bonfim, marca o retorno do projeto
Quintas Jurídicas, pelo núcleo alagoano
da Esmafe5. O encontro será realizado,
às 14h de hoje, no auditório da Justiça
Federal em Alagoas. Iniciado em 2005, o
projeto destaca temas jurídicos diversifi-
cados. O “Quintas Jurídicas” destina-se
aos estagiários de Direito e servidores
da Seção Judiciária de Alagoas, além
dos membros do Poder Judiciário do
Estado. Informações e inscrições no site
www.jfal.jus.br/concursos.

Princípio da boa fé
em debate na JFAL
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Está disponível na Intranet uma lis-
ta telefônica completa. O usuário

poderá fazer a busca pelo nome do
servidor ou pelo setor. Qualquer

sugestão ou correção de dados de-
verá ser feita à DG, ramal 9261.

Lista Telefônica


