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(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

O TRF5 e a Esmafe5 realizam, hoje e
amanhã, o seminário “Razoável Duração
do Processo e Reforma Gerencial do
Poder Judiciário Brasileiro”. O evento
tem o objetivo de discutir o conceito de
tempo razoável, os critérios utilizados
para sua definição nos casos concretos
e o uso de novas tecnologias em favor
da celeridade processual. O seminário é
parte integrante do Plano Nacional de
Aperfeiçoamento e Pesquisa para Juízes
Federais (PNA) e será realizado na sede
da Seção Judiciária do Ceará. A razoável
duração do Processo Civil, reforma
gerencial do Poder Judiciário, qualidade
nos serviços judiciários e inovações

Razoável Duração do Processo
será debatida na JFCE

administrativas
e jurisdicio-
nais em JEF’S
são alguns
dos tópicos
dos painéis
que serão
apresentados
nesta segun-
da-feira, a par-
tir das 8h30.
Amanhã, os juízes federais discutirão
assuntos referentes à ética e administra-
ção judiciária, inovações tecnológicas e
processo judicial e inovações
administrativas em varas especializadas. Nesta segunda-feira,

às 20h30, o
desembargador
federal Marcelo
Navarro vai proferir
palestra sobre o tema
“20 Anos de
Constitucionalismo Democrático”, na
Faculdade de Ciências Sociais
Aplicadas (Facisa), em Campina
Grande (PB). A palestra ocorrerá
durante a abertura da III Semana
Acadêmica de Direito, promovida
pela faculdade.

Constitucionalismo
Democrático é abordado
por Marcelo Navarro

Magistrados e ser-
vidores desta Cor-
te, que ainda não
receberam doses
da vacina contra o
vírus da hepatite
(A e B), devem
comparecer à
Seção de Saúde/DAMS. A imunização
exige três doses, sendo a segunda
realizada um mês após a primeira e a
terceira aplicada em intervalo de seis
meses da dose inicial. Este ano, a DAMS
pretende imunizar 300 servidores.
Informações no setor de Enfermagem,
pelos ramais 9866 ou 9296.

Prossegue
imunização contra
hepatites A e B

O curso
Aspectos
Importantes da
Reforma do
Código de
Processo Penal
– Leis 11.690/ 08
e 11.719/08 foi
encerrado na
tarde da última

Lázaro
Guimarães

Danilo
Fontenelle

sexta-feira, dia 12, com as palestras “O
depoimento das testemunhas na siste-
mática do CPP reformado” e “O inquérito
policial no vigente CPP”, proferidas pelo
desembargador federal Lázaro Guima-
rães e pelo juiz federal Danilo Fontenelle,
respectivamente. Na sua explanação o
desembargador abordou  o conceito de
audiência única, a formulação de pergun-
tas às testemunhas e a videocoferência.

O juiz federal Danilo
Fontenelle Sampaio
(11ª Vara-CE) discorreu
sobre as diversas eta-
pas do Inquérito policial.
O curso, dirigido aos
servidores do TRF5, foi realizado na
quinta e sexta-feira, das 9h às 17h30, no
auditório da Escola de Magistratura
Federal da 5ª Região.

Palestras encerram curso sobre CPP na Esmafe5

Comunicado

A SulAmérica informa que os
demonstrativos de reembolso 
ficarão à disposição dos
servidores para serem
resgatados junto à sua
representação, no térreo do
Anexo III. Mais informações pelo
ramal 9870.

Reembolso da Sul América


