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Aniversariantes

23 Outubro
Vera Mª de Brito Silva Cal Muinhos
Gab. Des. Francisco Wildo
Ana Regina R. Vasconcelos Dantas
Corregedoria-Regional
Eliseu Cândido Graciano
Manut. Elétrica

Sábado, dia 24 de outubro
Flávia Regina Peixoto Santana
Gab. Desa. Margarida Cantarelli
Gustavo Ferreira Santos
Esmafe5

Domingo, dia 25 de outubro

Juiz Federal
José Parente Pinheiro
SJCE

Inalda Vila Nova de Moura
Plenário

SEXTA

O presidente do
TRF5,
desembargador
federal Luiz
Alberto Gurgel de
Faria, prestigia,
nesta sexta-feira,
a solenidade de
posse do novo
ministro do Supremo Tribunal Federal
(STF), José Antonio Dias Toffoli. A
Sessão Solene será realizada às 17h,
no edifício-sede do Supremo. O
ministro Gilmar Mendes, presidente do
STF, comanda a abertura da cerimônia,

Presidente do TRF5 prestigia
posse do ministro Dias Toffoli

seguida pela leitura do termo de
posse e assinatura do
documento pelos ministros e
pelo procurador-geral da
República. Além do presidente
do TRF5, a posse de Dias Tofolli

deverá contar com a
presença de diversas
autoridades dos três
poderes da União. A vaga
deixada por Dias Toffoli
na Advocacia-Geral da
União será ocupada por
Luís Inácio Lucena
Adams.

A segunda turma do curso sobre
a nova Lei do Mandado de Segu-
rança, que seria realizado nesta segunda-
feira, 26, foi transferido para o dia 9 de
novembro. De acordo com a Diretoria
Geral (DG), a transferência ocorreu para
que magistrados e servidores do TRF5
possam participar do Seminário em
Comemoração aos 20 anos da
Constituição do Estado de Pernambuco,
que acontecerá, nos dias 26 e 27, na
Seção Judiciária de Pernambuco. A DG
informa, ainda, que dentro da
programação está previsto debate sobre
questões relacionadas ao referido curso.

Adiado curso
sobre mandado
de segurança

O seminário em homenagem aos 20
anos da Constituição do Estado de
Pernambuco, promovido pela Justiça
Federal em Pernambuco, será dividido
em três módulos: “Direitos e garantias
fundamentais” (primeiro), “Direito
Processual Constitucional” (segundo) e
“Direito Tributário na Constituição”
(terceiro). No último dia, será
apresentado o painel “Questões atuais
do Direito Tributário”, onde serão

discutidas questões relacionadas à
justiça fiscal, alternativas consensuais à
resolução dos conflitos e aspectos
constitucionais da execução fiscal
administrativa, além das palestras
“Análise da Reforma Tributária” e ‘As
normas gerais de Direito Tributário e a
competência suplementar dos Estados,
Distrito Federal e Municípios.
Informações e inscrições, pelo
www.jfpe.jus.br.

Carta Magna de Pernambuco em debate na JFPE

Começa amanhã, no Círculo Militar do
Recife, a 2ª Olimpíada TRF5/ JFPE. A
competição faz parte das comemorações
dos 20 anos do TRF5 e do Dia do
Servidor. Cerca de 110 servidores do
TRF estarão disputando medalhas em
diversas modalidades esportivas, dividi-
das nas categorias coletiva e individual.
Na programação constam partidas de
futebol (society e salão), tênis, vôlei,

basquete,
queimado,
natação,
dominó, totó,
tênis de mesa,
sinuca e
xadrez. As
camisas dos
integrantes da Olimpíada estão sendo
entregues na Diretoria Geral.

Competições esportivas reúnem
Tribunal e Seção Judiciária/PE

A servidora Maria Valéria da Fonseca
(2ª Turma) solicita doação de sangue

ao Hemope, em nome de sua mãe,
Maria de Fátima Vila Nova da

Fonseca, internada no Hospital Santa
Joana. Informações: 9546 (Rossana)

ou 9542 (Heitor).

Doação de sangue

Dias
Toffoli


