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JFCE instala Varas
no interior do Estado
A Justiça Federal no Ceará
(JFCE) instalou, na primeira quin-
zena de abril, quatro novas Varas
Federais nos municípios de Qui-
xadá, Crateús, Tauá e Iguatu. Lo-
calizadas num raio de distância de 1.400
quilômetros, todas as unidades foram
instaladas em quatro dias de trabalho. A
instalação das Varas cumpre uma deter-
minação do TRF5 e do Conselho da Jus-
tiça Federal.

Editoração recebe visita
de magistrados do TJPE
O desembargador Leopoldo Raposo
(Tribunal de Justiça de Pernambuco) e o
Juiz Saulo Fabianne (vice-presidente da
Escola Superior da Magistratura de Per-
nambuco) visitaram, na última terça-feira,
a Divisão de Comunicação Social do
TRF5. Eles vieram conhecer o trabalho
realizado pela equipe da Editoração. O
supervisor da Seção, André Garcia, infor-
mou aos magistrados como era a rotina e

Vacinação contra gripe A
Hoje, técnicos da Prefeitura do Recife
estarão aplicando a vacina contra a gripe
A (H1N1) nos servidores desta Corte. A
vacinação ocorrerá, das 9h às 13h, no
hall de entrada do edifício-sede. A vacina
é destinada aos idosos acima de 60
anos, adultos com idades entre 20 e 39
e gestantes.

os equipamentos utilizados nos trabalhos
produzidos pela equipe.

André Garcia, Saulo Fabianne
e Leopoldo Raposo

José Parente Pinheiro,
diretor do Foro da SJCE

Eleições 2010 em
debate na sede do TRE
O Instituto Egídio Ferreira Lima realiza,
nesta sexta-feira, o I Simpósio Eleições
2010. O evento será realizado, das 9h às
17h, na sede do Tribunal Regional Eleito-
ral. O encontro, que tem por objetivo dis-
cutir previamente as modificações que
foram implementadas com a nova lei
eleitoral, contará com palestras do minis-
tro Joelson Dias (Tribunal Superior Elei-
toral) e renomados juristas especializa-
dos na área eleitoral.  Informações pelo
telefone (81) 3221-7343.

O presidente do TRF5 Luiz
Alberto Gurgel de Faria mi-
nistrou palestra sobre tribu-
tação e redução de desi-
gualdades regionais duran-
te o quarto dia do curso Ju-
diciário, Direito e Desen-
volvimento Econômico.
Luiz Alberto Gurgel acredi-
ta que a solução está no
aspecto Tributário, pois se
a região não entrar na fe-
deração só haveria conflitos. Falando so-
bre as desigualdades regionais o de-
sembargador fez uma explanação sobre
a atual situação do Nordeste. A região é

primeira colocada em ín-
dice de pobreza, taxa de
analfabetismo, e índice
de desenvolvimento hu-
mano. O curso estará tra-
zendo hoje seu último ci-
clo de palestras. Na pro-
gramação, estão previs-
tos mais debates com os
seguintes temas: A fun-
ção dos tributos no diri-
gismo constitucional bra-

sileiro, Judicialização do direito de con-
corrência, Agências reguladoras, e para
finalizar será ministrada a palestra Direito
privado e desenvolvimento.

Direito privado encerra curso
na Esmafe


