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“A Nova Lei do Mandado de
Segurança (Lei nº 12.016/
2009)” é o tema do curso
que será ministrado pelo
juiz federal Francisco Bar-
ros e Silva Neto (titular da
21ª Vara de Pernambuco,
professor e doutor em Pro-
cesso Civil), no dia 28 de
setembro, das 14 às 17h,
na Sala das Turmas do
TRF5 (2º andar do edifício-
sede). Durante o curso, que
visa prestar esclarecimen-
tos sobre a lei que regulamenta o uso de
mandado de segurança individual e cole-

JFSE realiza simpósio e seminários internacionais
Os desembargadores federais Lázaro
Guimarães (diretor da Esmafe5) e
Vladimir Carvalho serão palestrantes do
III Seminário Internacional de Estudos
Especializados, promovido pela Justiça
Federal em Sergipe. O evento, que este
ano tem como tema Gestão Pública,
será realizado de 21 a 25 de setembro
e reunirá conferencistas do Brasil e da
Argentina. No mesmo período, também

ocorrerá  o II Seminário Internacio-
nal - Justiça Federal e o XIX
Simpósio Transnacional de Estu-
dos Científicos. A Seção Judiciária
de Sergipe compartilha a promoção
dos eventos com o núcleo
sergipano da Escola de Magistratura
Federal da 5ª Região, Universidade Fe-
deral de Sergipe (UFS), Universidade
de Buenos Aires e o Núcleo de Exten-

AMB - 60 anos
A Associação dos Ma-
gistrados Brasileiros
(AMB), que reúne cer-
ca de 14 mil integran-
tes em todo o País,
completa seis déca-
das de atividade
nesta quinta-feira. A data
será lembrada com o lançamento de um
selo e a exibição de um vídeo sobre a
evolução da entidade, com destaque
para as lutas em prol dos direitos dos
juízes e da democracia. Também haverá
homenagem ao ministro Cesar Asfor Ro-
cha (presidente do Superior Tribunal de
Justiça e do Conselho da Justiça Fede-
ral) e jantar comemorativo. Amanhã, as
homenagens prosseguem na Câmara
Federal, em Brasília.

Curso no TRF5 aborda nova lei
do Mandado de Segurança

tivo, o palestrante fará um
comparativo entre a legis-
lação anterior e a atual,
destacando inovações e
pontos mais significativos.
O curso é promovido pelo
Núcleo de Desenvolvi-
mento de Recursos Hu-
manos e estão sendo dis-
ponibilizadas 90 vagas, di-
rigidas aos servidores da
área jurídica lotados nos
Gabinetes e na Secretaria
Judiciária desta Corte. In-

formações e inscrições com Cleide ou
Zênia (NDRH), ramais 9805 e 9821.

Gripe suína
O Núcleo de Assistência à Saúde do
TRF5 informa que está confirmada
uma queda significativa no número de
casos de contaminação pelo vírus
A (H1N1) no Brasil. Segundo o Minis-
tério da Saúde, a situação epidemioló-
gica da nova influenza está reduzindo
e o número de casos graves caiu pela
terceira semana seguida, confirmando
tendência observada nas semanas an-
teriores. No entanto, é preciso que a
população continue atenta e mantenha
as medidas preventivas.

Fonte: Núcleo de Assistência à Saúde

são e Pesquisa em Relações Interna-
cionais. Informações e inscrições pelo
site www.jfse.jus.br.

Visite a sala da Asserjufe (16º andar)
e se informe sobre vantagens ofere-
cidas aos associados. Ramal: 9581.
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