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Dia Mundial
da Fotografia

O desembar-
gador federal
Francisco
Wildo lança,
nesta quinta-
feira(19), a
segunda edi-
ção do livro

“Execução contra a Fazenda Pública:
regime e precatório”. O evento será
realizado durante o Projeto Quinta Jurídica,
às 18h, no auditório da Justiça Federal em
Alagoas. Na ocasião, o desembargador irá
ministrar uma palestra sobre o pagamento

Francisco Wildo
lança livro em Alagoas

de precatórios da emenda constitucional
nº 62/2009. Na obra, o magistrado faz um
estudo sobre as origens da execução
contra a Fazenda Pública, contextualizando
o surgimento do sistema do precatório
requisitório. O livro relata também a
questão da necessidade de manter o
precatório requisitório no ordenamento
jurídico brasileiro e examina a modificação
ocorrida pela Emenda Constitucional 62/
2009. Francisco Wildo Lacerda Dantas é
Doutor em Direito pela Faculdade de
Direito de Lisboa e desembargador federal
do TRF da 5ª Região.

A desembargadora federal Margarida
Cantarelli representou o TRF5 na
solenidade de reabertura do Hospital
Dom Pedro II, segunda-feira(16). Na
ocasião, o ministro da Saúde, José Gomes
Temporão, em nome do presidente da
República, Luiz Inácio Lula da Silva,
afirmou que a reinauguração do hospital
tem um significado importante. “Acho
que é um momento muito especial para a
cidade, porque recupera um símbolo da
arquitetura, para a medicina
pernambucana e para o próprio Sistema
Único de Saúde”, disse. O novo hospital
recebeu a bênção do arcebispo de Olinda
e Recife, dom Fernando Saburido.
Representando a família real brasileira, o
príncipe Dom João de Orleans e
Bragança, descendente direto de Dona
Isabel I, filha de Dom Pedro II, disse que
um País é feito de grandes obras.

Margarida Cantarelli
prestigia reabertura
do Dom Pedro II

A Diretoria
Geral ressalta
a localização
de uma área
aberta,
próxima a
entrada do

edifício-sede, que permite aos
fumantes fazer uso de cigarros. Por
outro lado, para atender ao preceito
legal e aos interesses dos não
fumantes, é necessário que não sejam
utilizadas outras áreas do Tribunal, para
o fumo, no prédio principal ou nos
Anexos. A recomendação se baseia na
Lei 9.294/96, que proíbe o uso de
cigarros ou qualquer outro produto
fumígero em recintos coletivos,
privados ou públicos, salvo em área
destinada para esse fim.

Reservada área
para os fumantes

O presidente do Juizado Especial Federal
de Campina Grande,  juiz federal Sérgio
Murilo Queiroga, divulgou edital para o
processo seletivo de conciliadores da 9ª
Vara. Serão oferecidas 4 vagas, com classi-
ficação até o 20º colocado, para efeito de
cadastro de reserva. As inscrições começam
segunda-feira (23) e se estenderão até o
dia 27. O exercício da função é gratuito,
mas poderá constituir título para os
concursos públicos do TRF da 5ª Região.

Campina Grande
seleciona conciliadores

Pequenos internautas têm, desde ontem
(18), espaço exclusivo no Superior
Tribunal de Justiça - é o STJunior, o site
infanto-juvenil da Corte. Com uma
linguagem leve e divertidos persona-
gens, crianças e adolescentes vão fazer
uma viagem pelo mundo jurídico por
meio de estórias em quadrinhos e jogos
educativos. O STJ é o primeiro tribunal
superior a ter um site específico para
esse público.

STJ lança site para
crianças e adolescentes
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