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O presidente do TRF5,
desembargador fede-
ral Luiz Alberto Gurgel,
participou, na semana
passada, da assinatura
do convênio de implan-
tação do Programa
Justiça Integrada em
Pernambuco. O projeto
integra as ações desenvolvidas pelos
tribunais e os diversos ramos do
Judiciário com a finalidade de melhorar a
prestação do serviço à sociedade. O
Programa atende à Recomendação 28
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
que prevê a utilização de espaços

Luiz Alberto assina convênio para
Justiça Integrada em Pernambuco

O desembargador federal Marcelo
Navarro (vice-presidente do TRF5) parti-
cipou, na tarde de ontem, da inauguração
da Central de Conciliação e Mediação do
Tribunal de Justiça de Pernambuco. A
solenidade foi realizada, às 17h, no 3º
andar do Fórum Thomaz de Aquino, local
onde funcionará a Central.

Marcelo Navarro
prestigia inauguração
no Tribunal de Justiça

públicos equipa-
mentos e ferra-
mentas tecnológicas
de forma a promover
um auxílio mútuo
entre os tribunais.
Além do presidente
do TRF5, também
assinaram o

documento os desembargadores
Roberto Ferreira Lins (TRE-PE), Eneida
Melo Correia de Araújo (TRT da 6ª
Região), José Fernandes de Lemos
(TJPE) e o Procurador-Chefe, Fábio
André de Farias (Procuradoria Regional
do Trabalho da 6ª Região).

NOVOS
MESTRES

Marcos Netto con-
cluiu o mestrado em
Direito, em dezem-
bro passado, na Universidade Católica
de Pernambuco. O tema de sua disser-
tação foi “O Direito Adquirido Processual
e as Leis nºs 9.756/ 98 e 11.672/ 08.
Recursos Especiais e Repetitivos”.
Participou de sua banca de dissertação,
o vice-presidente do TRF5, Marcelo
Navarro, além dos professores
Leonardo Cunha e Alexandre Pimentel.
O novo mestre já possuía o título de
especialista em Processo Civil pela
Universidade Federal de Pernambuco
e integra o quadro de professores-
instrutores do Núcleo de Desenvolvi-
mento em Recursos Humanos deste
Tribunal. Atualmente, ensina direito
Processual Civil, na Faculdade Boa
Viagem e na pós-graduação da Escola
da Magistratura de Pernambuco.

Marcos Netto

O portal da Rádio
Justiça, na internet,
passou por uma
reformulação para
melhorar a interação entre a emissora e
os ouvintes. A nova página conta com
ferramentas avançadas de busca, que
permitem ao usuário procurar matérias
por palavra-chave, data, ou até pelo
número do processo. Além das notícias

diárias publicadas na
página inicial, o portal
também disponibiliza os
arquivos em áudios das

sessões plenárias do Supremo Tribunal
Federal, do Tribunal Superior Eleitoral e
os programas diários veiculados na Voz
do Brasil. A Rádio Justiça é voltada para
a comunicação institucional e pode ser
acessada pelo www.radiojustica.jus.br.

Rádio Justiça ganha nova página na Internet

Os servidores devem apresentar, até a
próxima segunda-feira, as cópias
assinadas da declaração completa e do
recibo do Imposto de Renda 2010. Os
documentos deverão ser entregues na
Subsecretaria de Pessoal (6º andar).
Mais informações com Glaucineide ou
Bernadete, ramal 9334.

Servidores devem
apresentar cópia do IR
até segunda-feira

Dia Internacional
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