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Dia do Patrimônio Histórico

Francisco Cavalcanti faz palestra sobre
“Execuções Fiscais” para juízes do trabalho.

O Gabinete da Revista e a Subsecretaria
de Informática criaram uma nova ferra-
menta, através da qual os internautas po-
dem se cadastrar no site do TRF5
(www.trf5.gov.br) para receber o Boletim
da Jurisprudência. O projeto quer atender
ao aumento da procura pela Revista, que
antes era impressa e destinada, na sua
maioria, a juízes e ministros, mas vem
despertando também o interesse de ad-
vogados, professores e estudantes de Di-
reito. Os servidores da Revista ficaram
surpresos com o feedback do público ex-

Boletim da Jurisprudência é
acessado pela Internet

terno, pois
em menos
de um
mês da
abertura
das inscri-
ções na
internet,
cerca de
500 pes-
soas já se inscreveram. Além da pratici-
dade, a iniciativa proporciona economia
de tempo e dinheiro para o Tribunal.

No programa Fazendo Jus desta quinta-feira o pro-
fessor Terence Trennepohl entrevista o procurador
do Trabalho e professor Renato Saraiva, autor do
livro “Curso de Direito Processual do Trabalho”
(Editora Método), um dos mais vendidos do Brasil
nessa área. Durante o programa, exibido às 21h
pelo Canal 14 da NET Recife, o entrevistado falará
sobre a obra que aborda diversos aspectos traba-
lhistas, como dissídios, recursos, execução, proce-
dimentos especiais, novas súmulas, orientações
jurisprudenciais e precedentes normativos do TST.

Fazendo Jus entrevista Renato Saraiva

“A Evolução da Partici-
pação da Mulher na
Magistratura” é o tema
da palestra, que será
proferida pela
desembargadora fede-
ral Margarida
Cantarelli, nesta quin-
ta-feira, em João Pes-
soa (PB). O encontro
acontecerá às 16h30, na Associa-
ção das Esposas dos Magistra-
dos da Paraíba.

Desembargadora fala
sobre “Mulher na
Magistratura”

Para reduzir custos e disciplinar a aqui-
sição de materiais, a Subsecretaria de
Material e Patrimônio do TRF da 5ª Re-
gião está realizando um remanejamento
de capas de processo das unidades
que estão com estoque acima da de-
manda. O objetivo da ação é melhor
distribuir o volume para todas as
Seções Judiciárias, antes que o modelo
da capa seja modificado pelo Conselho
da Justiça Federal (CJF).

O juiz federal Hélio Ourem (SJPE) minis-
trou a palestra “Fraude, Sonegação e La-
vagem de Dinheiro”, na última segunda-
feira, no auditório da Procuradoria da Fa-
zenda Nacional, em Brasília/DF. Também
participou do encontro, a convite da procu-
radora Neydja Dias de Morais, o diretor do
Foro da Seção Judiciária do Mato Grosso
do Sul, juiz federal Renato Toniasso, que
falou sobre a experiência de combate à
fraude fiscal em região de fronteira.

Magistrado faz palestra
na Fazenda Nacional

Patrimônio remaneja
materiais das Seções


