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Jurista americana elogia Reforma

Servidor aprova Feira de Serviços do Tribunal
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A Feira de Serviços do TRF, realizada
durante a I Mostra de Trabalhos da
Qualidade da 5ª Região, recebeu
aprovação geral dos servidores desta
Corte. Confira as opiniões:
“Ótimo! Deveria se repetir todo ano! É
muito bom para nós servidores
conhecermos o Tribunal”. Winston
Lemos (Recursos)
“Gostei! Como todo começo, tem que se
aperfeiçoar. As próximas serão o
aperfeiçoamento desta feira. É bom ter

muito bom”. Soraya Portugal (Pessoal)
“A Feira foi muito boa. Deveria haver
outros eventos deste porte. Foi a
oportunidade que o público externo teve
para conhecer melhor os setores do
Tribunal”. José Carlos Braz (Apoio
Especial)
“A Feira foi a oportunidade que tivemos
para divulgar os trabalhos da Escola de
Magistratura e principalmente a
publicação da Revista”. Nancy Freitas
(Escola de Magistratura Federal)

mais divulgação, mas é tudo o começo”.
Jorge Chaves (Plenário)
“Me surpreendi com o interesse das
pessoas. Todos se engajaram e vestiram
a camisa para mostrar bem e melhor o
seu trabalho, e principalmente conhecer
o trabalho dos outros”. Valdenice Maria
(Administração Predial)
“A Feira foi importante porque integrou
os setores e os servidores. Já que o
prédio é vertical, não há muito contato. O
material que foi apresentado na Feira foi

A Asserjufe vai festejar o Dia da
Criança no Mirabilândia, no sábado
16 de outubro, a partir das 14h.
Associados, convidados e
dependentes com mais de 15
anos pagam entrada de R$ 5. As
inscrições devem ser feitas até a
próxima sexta-feira, com Cristiane,
no Posto de Atendimento da
Associação, no térreo do edifício-
sede do TRF. As inscrições dão
direito a lanche, sorteio de brindes
e brincadeiras com palhaços. O
acesso aos brinquedos do parque
será livre. Outras informações pelo
telefone 3229-6250.

De hoje até quinta-feira, uma
representante da L’Ácqua di

Fiori estará expondo seus
produtos na Asserjufe, no

térreo do edifício-sede. As
compras a partir de R$ 30

podem ser parceladas e com
desconto em folha.

O recifense David da Silva Rêgo é
técnico judiciário concursado do TRF/
5ª, desde 93. Estudante de Direito da
FIR, David passou quase onze anos
lotado na seção de Precatórios antes
de passar a atuar em Recursos, onde

se encontra hoje. Nas
horas de folga, gosta de
passear com a esposa
Simone e a filha Marília.
David também aproveita
para ouvir música
gospel e jogar voleibol.

Ao proferir palestra,
ontem à tarde na Sala
das Turmas, sobre o
tema “Sistema Judiciário
Norte-Americano”, com
enfoque nos modelos e
aspectos que podem ser
úteis ao atual debate da
reforma do judiciário
brasileiro, a jurista norte-
america Toni Fine disse
que “a Reforma do
Judiciário no Brasil teve um começo
maravilhoso e me sinto emocionada
em fazer parte desse processo”. Sua
apresentação foi pontuada por
diferenças entre os sistemas
judiciários dos dois países. Nos
Estados Unidos, por exemplo, o júri é
utilizado em 95% das causas. Já no

Brasil o corpo de jurados é
pouco utilizado. “Eu me
sinto em conflito em relação
ao júri, pois é um direito do
cidadão, mas não acho que
torne o processo mais
eficiente. O teatro que é
feito durante o julgamento
não é um bom condutor
para o processo”. Toni Fine
é diretora de Programas
Internacionais e de pós-

graduação da Faculdade de Direito
Cardozo, em Nova York. A palestrante é
estudiosa das reformas judiciárias em
curso no mundo e trouxe sua
experiência internacional para o Recife.
O diretor da Esmafe, desembargador
federal Luiz Alberto Gurgel de Faria,
presidiu a mesa de trabalhos.


