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O desembargador federal
Francisco Barros Dias ministrará
de 13 de setembro a 06 de
dezembro deste ano, todas as
segundas-feiras, das 19h às
21h30h, Curso de Atualização
Modular em Tutela Cautelar e
Tutela Antecipatória. O curso
destina-se a advogados, juízes,
promotores, procuradores,

Barros Dias dará curso sobre Tutela Cautelar
assessores jurídicos, defensores
públicos, servidores públicos
lotados em assessorias jurídicas
e demais estudiosos do Direito.
As aulas acontecerão no Empre-
sarial Cais, no bairro do Recife,
em frente a sede do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região.
Inscrições através do site
www.latosensuescolajurídica.com.br.

Participe da reunião
final do Vigilantes
do Peso
Após três meses
de reuniões, a
segunda turma
do Vigilantes do
Peso chega ao
final. O último
encontro acon-
tece na próxima
segunda-feira(09).
É importante que
os associados desse grupo participem
para falar da experiência vivida. A
orientadora Kelly fará um balanço de
tudo o que aconteceu no período. E
para quem desejar já estão abertas as
inscrições para a terceira turma que terá
início no próximo dia 16 de agosto às
11 horas, na Sala das Turmas. Outras
informações podem ser obtidas através
da Associação dos Servidores da Justiça
Federal, através do ramal - 9581 ou
SABemQ - 9462.

O vice-presidente do Conselho da
Justiça Federal(CJF) e do Superior
Tribunal de Justiça(STJ), ministro
Ari Pargendler abre hoje a
Conferência Mundial sobre
Transparência, Ética e Prestação de Conta
dos Poderes Judiciários, como palestrante
do painel sobre o tema Informação e
Comunicação Organizacional como
Elementos Essenciais para Aproximar a
Justiça do Cidadão. O evento é resultado
de uma parceria entre o Conselho da
Justiça Federal, o STJ e o Instituto do
Banco Mundial, que reúne magistrados e
pesquisadores, das Américas, da Europa e
da África. No período da tarde,
acontecerá a premiação da primeira
edição internacional do Prêmio Innovare.

Conferência Mundial
sobre Judiciário

Estão abertas as inscrições para a quarta
edição do concurso internacional de
monografias, promovido pela Comissão
Ibero-americana de Ética Judicial (CIEJ). Os
interessados têm até 31 de agosto para
inscreverem sua monografia sobre o tema
“Princípio da Motivação das Decisões
Judiciais“. O regulamento e o cronograma
do concurso podem ser consultados pelo
endereço eletrônico www.cidej.org.

Concurso de
Monografias

O presidente do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região, desembargador
federal Luiz Alberto Gurgel de Faria
conduz hoje a reunião do Conselho
Administrativo do Tribunal. Na ocasião,
serão julgados os processos
administrativos da corte. Após a reunião,
o desembargador Luiz Alberto Gurgel de
Faria viajará para Juazeiro do Norte (CE)
e Salgueiro (PE), para visitar as obras de
transposição do rio São Francisco, junto
com o ministro da Integração Nacional,
João Reis Santana Filho. Na sexta-feira, o
presidente do TRF5 retornará ao Recife.

Presidente do TRF5 reúne
Conselho Administrativo

Arrecadação de potes de vidro
A servidora Juliene Tenório, da

Diretoria Geral solicita a doação de
potes de vidro com tampa para

acondicionar leite materno. O material
será doado ao banco de leite do IMIP.


