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Dia Nacional do
Doador de Órgãos
Dia do Idoso

O presidente do TRF5,
desembargador federal
Luiz Alberto Gurgel de
Faria, participa hoje da
sessão do Conselho da
Justiça Federal (CJF),
que será presidida pelo
recém empossado
ministro Ari Pargendler (também presidente
do Superior Tribunal de Justiça). Esta será
também a primeira atuação do ministro
Felix Fischer como vice-presidente do CJF e
do STJ. O evento ocorrerá às 14h, no
auditório da nova sede do Conselho. O CJF
tem a função de deliberar sobre assuntos
administrativos e orçamentários da Justiça

Ari Pargendler preside hoje sessão
do Conselho da Justiça Federal

A Justiça Federal do Rio Grande do Norte
estreia hoje seu novo site. Com um layout
moderno, de fácil acesso, o portal do
Judiciário Federal potiguar traz diversos
links especializados. O internauta terá
acesso ao “Banco de Sentenças”, onde
poderá pesquisar sentenças a partir de
algumas informações de busca. O site da
Justiça Federal também disponibiliza
todas as informações sobre concurso,
estágios e processos licitatórios realizados

Federal de 1º e 2º
graus. Sua missão
principal é promo-
ver a supervisão
administrativa e
orçamentária da
Justiça Federal.
Participam da

sessão os membros efetivos do Colegiado
do CJF, ministro Ari Pargendler – presidente
do STJ e do CJF; ministro Felix Fischer –
vice-presidente do STJ e do CJF; ministro
Francisco Cândido de Melo Falcão Neto -
corregedor-geral; e a ministra Laurita Vaz -
do STJ, além dos demais presidentes dos
Tribunais Regionais Federais.

na Seção. Pelo portal, as pessoas também
podem emitir a certidão negativa online.
Além de lançar o novo serviço, a Justiça
Federal faz outra estreia: o twitter.
Atualizações diárias serão feitas no
www.twitter.com/jfrn. O diretor do Foro,
juiz federal Ivan Lira de Carvalho, diz que
o novo site da JFRN aliado ao ingresso no
twitter amplia os canais de comunicação
e a interação entre o Judiciário Federal
potiguar e a comunidade. “

O juiz federal Ivan
Lira de Carvalho,
Diretor do Foro da
Justiça Federal do
Rio Grande do
Norte, será um dos
palestrantes do
Seminário de
Estudos Jurídicos.
Na próxima sexta-
feira, às 19h, o magistrado falará sobre
“Responsabilidade Penal da Pessoa
Jurídica no Contexto do Direito
Econômico”. O evento acontecerá no
auditório da FARN e a realização é do
Curso de Direito da Instituição.

Juiz potiguar fará
palestra sobre
Direito Econômico

JFRN estreia novo site e lança o seu twitter

A partir de hoje (27), estão abertas as
inscrições para a seleção de novas
turmas de mestrado e doutorado do
Centro de Informática (CIn) da
Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE). Elas poderão ser realizadas até
o dia 29 de outubro. Para mestrado,
serão oferecidas 165 vagas e, para
doutorado, 60. O Programa de Pós-

Graduação do CIn abrange temas em
sete áreas de pesquisa, como: Banco
de Dados, Engenharia da Computação,
Engenharia de Softwares e Linguagens,
Inteligência Computacional, Redes e
Sistemas Distribuídos, Teoria da
Computação e Mídia e Interação.
Outras informações: 2126.8430, ramais
4061, 4712, 4003 e 4026.

O Sistema de acompanhamento
processual do Superior Tribunal de

Justiça já foi restabelecido. Segundo a
Secretaria de Tecnologia da Informação

e Comunicação, ele ficou indisponível
no período da manhã da sexta-feira

(24) para manutenção dos
equipamentos.

Sistema do STJ

Centro de Informática da UFPE abre
inscrições para mestrado e doutorado

Sede do CJF


