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Aniversariantes

21 Outubro Ministra Laurita Hilário Vaz
STJ

Dionísio Arruda Correia
Segurança

José Antônio C. de Vasconcelos
Manut. Ar cond.

Rosenaldo Elídio Soares
Segurança

QUARTA

A Justiça Federal em
Pernambuco (JFPE)
promove seminário em
homenagem aos 20 anos da
Constituição do Estado de
Pernambuco. O evento, que
inclui painéis e palestras,
será realizado nos dias 26 e
27 de outubro, no auditório
da JFPE. Destinado a
magistrados, servidores,
estagiários e operadores de
Direito, o seminário será
dividido em dois módulos. O primeiro,
com tema “Direitos e garantias
fundamentais” e o segundo abordando
“Direito Processual Constitucional”. No
dia 26, a programação inicia com a
conferência “O novo regime jurídico do
mandado de segurança”, seguida pelo

JFPE promove seminário sobre os
20 anos da Constituição Estadual

painel “Políticas Públicas”.
Dentro deste tema, serão
abordados a concretização
dos direitos fundamentais
e controle judicial das
políticas públicas, além da
palestra “O princípio da
razoável duração do
processo”. Já no dia 27, o
debate inicia com a palestra
“Relativização da coisa
julgada”. A programação
segue com o painel

“Direitos fundamentais no processo”,
dividido nos subtemas “Limitações à
prova no processo civil” e “O
contraditório no processo
administrativo”, finalizando com a
palestra “A tutela judicial efetiva e a
justiça administrativa na Ibero-américa”.

O Setor de Apoio ao Bem-estar e
Qualidade de Vida(SABemQ)
disponibilizou, na Intranet, uma

pesquisa para avaliar o grau de
interesse dos servidores na ginástica
laboral. Os exercícios, específicos de
relaxamento e alongamento, serão
realizados no próprio local de trabalho
em três sessões semanais, entre 10
e 15 minutos cada uma. O SABemQ
informa que a ginástica laboral
combate o estresse e o
sedentarismo, além de contribuir na
diminuição da fadiga visual, corporal e
mental.  Para participar, o servidor
deverá clicar no link da pesquisa na
Intranet e preencher
um formulário.
Informações com
Raquel Leão, 9462.

Ginástica laboral

A Secretaria Administrativa do TRF5 pro-
moveu, na tarde da última segunda-feira,
um encontro entre a Diretora da Secre-
taria Judiciária, Telma Motta, e a equipe
do Departamento de Infraestrutura e
Administração Predial (DIAP). A reunião
teve o objetivo de apresentar as metas do
Conselho Nacional de Justiça (CJN), que
visam minimizar as diferenças entre os
segmentos do Judiciário. Os diretores
Vladislave Leite (Secretaria Administra-
tiva) e Roseana Faneco (DIAP) também
participaram da reunião.

A Procuradoria da Fazenda Nacional em
Alagoas (PFN-AL) está com inscrições
abertas, até o dia 23, para estágio em
Direito. Para participar, o estudante deve
estar cursando entre o  5° e 8° períodos
do curso de Direito em instituições
sediadas em Alagoas. No ato da inscrição

o candidato deverá apresentar cópia do
comprovante de matrícula e foto 3x4
recente. A documentação deve ser
entregue na  recepção do Ministério da
Fazenda em Alagoas. Informações:
www.pgfn.fazenda.gov.br, ou pelo
telefone (82)3311-2600.

Estágio na Procuradoria da Fazenda Nacional/AL

Secretaria Judiciária
expõe metas do CNJ

Nesta quarta-feira, o jurista e professor
de Direito Constitucional Antônio Carlos
Palhares Moreira Reis, lança o livro “A
Súmula Vinculante do Supremo Tribunal
Federal”, da Editora Consulex. O evento
será realizado, às 18h, no foyer do

Salão do Pleno do
TRF5. Palhares
Moreira Reis (doutor
em Direito) é autor
de mais de 300
obras publicadas.

Palhares Moreira Reis lança livro no TRF5


