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Uma semana de
capacitação e quarenta
horas de aulas
completadas hoje pelos
dez juízes substitutos
durante o Curso de
Introdução à
Magistratura 2010,
realizado na Esmafe5.
Na manhã de ontem, o
juiz federal Ivan Lira, diretor do Foro da
Justiça Federal do Rio Grande do Norte,
destacou a necessidade de uma reflexão
para as atividades dos juízes substitutos
na convivência com os magistrados
titulares. Na sua palestra, enfocou a
importância das ações conjuntas do juiz
substituto e do titular de cada Vara, como
caminho para uma perfeita adaptação e
permanência durante o período em que o

Juízes substitutos completam
uma semana de aulas na Esmafe5

primeiro terá para
alcançar a titularidade.
“Os juízes recém-
chegados devem ter
ciência de sua
transitoriedade pela
Vara, na condição de
substitutos”, citou.
Sobre o mesmo tema
“Relação Substituto e

Titular” falou a juíza federal Amanda
Stoppa. Durante toda a tarde de ontem,
as aulas foram focadas em Tecnologia da
Informação. A equipe da subsecretaria de
Informática do TRF5 abordou a evolução,
a segurança e a gerência de projetos na
5ª Região. Hoje (27), o juiz da 9ª Vara de
Pernambuco, João Bosco Gouveia, fala
da tramitação de processos físicos
(Sistema Tebas).

Marcelo Navarro prestigia
posse no TRT6

O Tribunal de Contas da União
(TCU) lançou, no último dia 19, a
publicação Informativo de Jurisprudência
sobre Licitações e Contratos. Trata-se de
instrumento que permitirá o
acompanhamento da jurisprudência do
TCU, referente a licitações e contratos na
administração pública, sem que haja
necessidade da leitura do inteiro teor das
atas das sessões de julgamento. Em
breve, será disponibilizado o serviço de
pesquisa eletrônica por palavras-chave na
base de dados que, permanentemente,
será alimentada, à medida que os
informativos sejam publicados.

No clima de Copa do Mundo de 2010, a
Justiça Federal de Alagoas (JFAL) lança
o concurso “Essa Torcida é Federal”.
Serão escolhidas as três melhores
ornamentações alusivas à Copa no
âmbito da JFAL. O objetivo é estimular a
participação e a interação dos servidores
em torno desse evento. Poderão se
inscrever no concurso as unidades que
compõem a Seção Judiciária de Alagoas
e Subseções Judiciárias de Arapiraca e

União dos Palmares: Varas, Gabinetes,
Secretarias, Núcleos, Seções e Setores.
A inscrição poderá ser feita até o dia 31
de maio, no edifício-sede da Seção
Judiciária de Alagoas. A ornamentação
da unidade poderá ser feita utilizando-se
faixas, cartazes, banners, bandeiras,
vestimentas, tais como camisas, bonés,
chapéus, bottons, dentre outros,
respeitadas as normas internas relativas
ao vestuário.

COPA: JFAL lança concurso “Essa Torcida é Federal”

Começa hoje no
TRF5 a exposição fotográfica de
Carlos Morais. Com o tema Recifes
o artista pernambucano retrata em
seu trabalho as faces, encantos e
mistérios do Recife. A mostra de
fotos segue até o dia 11 de junho, no
Restaurante Terraço Buonafina (16º
andar). O evento acontece de
segunda a sexta, das 11h30 às 17h.

Representando o TRF5, o vice-presidente
Marcelo Navarro participou na tarde de ontem,
da sessão solene de posse da desembargadora
do TRT6 Nise Pedroso Lins e Sousa, às 17h, no
Fórum Agamenon Magalhães, no Bairro do Recife.
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