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Dia de São Francisco de Assis
Dia da Natureza
Dia nacional dos animais

O Conselho da
Justiça Federal (CJF),
o Centro de Estudos
Judiciários (CEJ) e a
Escola da Magistratura
Federal da 5ª Região
(Esmafe5) realizam,
de 7 a 9 de outubro,
o Seminário

Internacional Brasil-Alemanha, com
palestrantes dos dois países. Entre eles,
estão o presidente do Superior Tribunal
de Justiça da Alemanha, ministro Joachim
Bornkamm, o presidente do Superior
Tribunal de Justiça e do CJF, o ministro Ari

Processo civil alemão será debatido
em evento internacional no TRF5

Pargendler, o ministro Gilmar Mendes, do
Supremo Tribunal Federal, o ministro do
Tribunal Constitucional Federal da
Alemanha, Reinhard Gaier, e a professora
Anna-Betina Kaiser, da Universidade
Humboldt, de Berlim. Entre os temas,
estão “As reformas do Processo Civil
alemão e perspectivas”, “O novo Processo
Civil brasileiro”, “Execução das decisões do
Tribunal Constitucional Federal alemão” e
“Jurisdição constitucional no Brasil”. O
último dia será dedicado ao estudo de
casos. O evento terá lugar no Plenário do
TRF5. Outras informações podem ser
obtidas no site www.cjf.jus.br.

A 20ª Vara Federal da Subseção de
Salgueiro realizou 1ª Reunião sobre
Melhores Práticas no Sistema CRETA. O
juiz federal substituto Marcelo Honorato
afirmou que evento foi um sucesso, com
o comparecimento de grande parte da
comunidade jurídica regional, incluindo
advogados, defensores públicos e
estudantes de Direito. “Foi um momento
em que muitas dúvidas foram
esclarecidas e acreditamos que
conseguiremos diminuir a quantidade de
emendas à petição inicial e a extinção de
feitos, sem julgamento do mérito,
situações que representam um
desperdício de recursos públicos e
também causam demora na prestação
jurisdicional”, enfatizou o magistrado.
Segundo ele, a reunião faz parte da
implantação do Sistema 5S, na Vara da
Justiça Federal em Salgueiro.

Justiça Federal em
Salgueiro debate
Sistema CRETA

O presidente do Tribunal Superior
Eleitoral, ministro Ricardo Lewandowski,
empossou, quinta-feira (30/9), o ministro
do Superior Tribunal de Justiça Gilson
Dipp, no cargo de ministro substituto do
TSE. Dipp exerceu a função de corregedor
nacional de Justiça de 2008 a 2010,
período no qual comandou correições e
mutirões. Também atuou no Conselho de
Justiça Federal a partir de 1993. Após
declarar o ministro como empossado, o

presidente do
TSE disse que
Gilson Dipp
“será de
fundamental
importância
para que a
Justiça
Eleitoral brasileira possa fazer com que
tenhamos eleições que representem uma
verdadeira festa popular”.

Gilson
Dipp

Ministro Dipp é substituto no TSE
Com o objetivo de proporcionar maior
bem estar aos servidores do TRF5, a
Divisão de Infraestrutura e Administra-
ção Predial (Diap) comunica que o
elevador 4, localizado em frente ao
elevador de serviços, está disponível
para uso após as 20h desde sexta-feira
(01). Durante este horário, os demais
elevadores, inclusive o de serviços - que
antes permanecia funcionando - serão
desativados. A medida visa a reduzir o
consumo de energia no Tribunal, como
determina a Meta 6 do Conselho
Nacional de Justiça.

Elevador 4 substitui o
de serviços após as 20h

Ari
Pargendler


