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Aniversariantes
Dia da Língua Nacional

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Maria Isabella da Motta Reis
Divisão da 4ª Turma
Telma Lisot de Miranda
Subsecretaria do Plenário

O Módulo VII do Curso de Iniciação à
Magistratura para juízes federais
substitutos contou, na manhã de ontem,
com a participação do desembargador
federal Luiz Alberto Gurgel de Faria
(TRF5) e com uma visita à Associação
Beneficente Criança Cidadã (ABCC). Os
novos magistrados foram acompanhados
pelo juiz João Rocha Targino, do Tribunal
de Justiça do Estado e pela desembar-
gadora federal Margarida Cantarelli. Na
palestra Limite do Controle Judicial dos
Atos Discricionários, Luiz Alberto Gurgel
conversou com os novos juízes sobre o

poder discricionário, ou seja, o
poder de escolher, dentro de
certos limites, a providência
que adotará mediante a
consideração da oportunidade
e da conveniência, em face de
determinada situação não
regulada expressamente pela
lei. Na segunda parte da manhã, o grupo
seguiu para o Quartel do 7º Depósito de
Suprimentos do Exército (7º DSup), no
bairro do Coque, para conhecer o projeto
Orquestra Criança Cidadã, coordenado
pelo juiz João José Rocha Targino. O

Novos juízes debatem atos discricionários
e conhecem projetos sociais

A Seção de Saúde da Divisão de
Assistência Médica e Social
(DAMS) realiza, entre os dias 2 a 6
de junho, a Semana de Atividade
Física e Controle do Estresse. A
programação inclui Relaxamento
físico e psíquico, desenvolvimento
da consciência corporal e curso
básico de Meditação. As
atividades serão realizadas na
Seção de Saúde, no Anexo III, nos
períodos da manhã e tarde. Para
participar, os
interessa-
dos devem
fazer inscri-
ções entre
os dias 19 e
30 de maio.
Mais infor-
mações pelo
9296.

programa forma
crianças de 7 a 15
anos, moradoras do
bairro do Coque, um
dos mais perigosos
do Recife.

Semana de
atividade física e
controle do estresse

“A importância da gestão orçamentária na
administração dos contratos” é o tema da
palestra que o diretor da Subsecretaria
de Orçamento e Finanças, Sebastião
Campelo, apresenta na tarde de hoje, às
16h na sala das Turmas. A palestra, diri-
gida a todos os servidores do TRF5, faz
parte do Programa de Aperfeiçoamento
da Gestão de Contratos.

Gestão orçamentária
é tema de palestra
hoje no Tribunal

Na tarde de ontem, o Cur-
so de Iniciação à Magistra-
tura apresentou exposição
e debate do tema “Técni-
cas de Condução de Au-
diências Criminais e Cí-
veis”. O assunto foi abor-
dado pelo juiz federal Ivan
Lira de Carvalho, da SJRN.
O magistrado mencionou o pouco uso
da audiência preliminar (tentativa de
conciliação) pela Justiça Federal. O

curso encerra hoje com a
exposição do tema “A
corregedoria e o juiz vitali-
ciando”, pelo desembarga-
dor federal Francisco Wil-
do, além do debate “Princi-
pais dificuldades encontra-
das no exercício da magis-
tratura federal - problemas

e soluções”, orientado pela desembar-
gadora federal Margarida Cantarelli e o
juiz federal Frederico Azevedo.

Curso aborda técnicas de condução de audiências

Tribunal celebra 40 anos de reinstalação
da Justiça Federal em Pernambuco.


