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Juízes Federais de Pernambuco e do
Ceará participam, no período de 19 a 21
de outubro, da Jornada de Conciliação
das desapropriações de imóveis
relacionados às obras de Transposição
do Rio São Francisco. O evento atinge
cerca de 600 interessados e o volume de
recursos envolvidos é de cerca de R$ 1
milhão. Vão ser realizadas 85 audiências
de processos que tramitam na 20ª Vara
Federal pernambucana. Na ocasião,
serão entregues cerca de 200 alvarás dos
processos com conciliação já homologada.
O objetivo do trabalho é buscar a
conciliação com os proprietários de terra
que ainda não firmaram acordo com a
União e efetivar o pagamento das
desapropriações já conciliadas ou que já
têm sentença, para que, desta forma, seja
viabilizado o projeto de transposição do
“Velho Chico”. Participam da jornada os
juízes federais Bruno Leonardo Câmara
Carrá (CE), Paula Emília Moura Aragão de
Sousa Brasil (CE), Frederico Augusto
Leopoldino Koehler (PE), Ethel Ribeiro
(PE) e Marcelo Honorato (PE). O trabalho
contará também com a participação do
Ministério da Integração Nacional,

Juízes promovem Conciliação
para desapropriações no Rio
São Francisco

A nova edição do projeto Quinta
Jurídica debaterá “Os 20 Anos do
Código de Defesa do Consumidor:
conquistas e perspectivas”. O evento
acontece amanhã, a partir das 19h, no
auditório da Justiça Federal do Rio
Grande do Norte. Os palestrantes serão
o juiz de Direito da Comarca de Natal,
Cleanto Fortunato da Silva, a magistrada
do Juizado Especial Cível da Zona Sul de

Natal, Flávia Sousa Dantas Pinto, e o
Promotor de Justiça de Defesa do
Consumidor na capital, José Augusto
Peres Filho. A Quinta Jurídica é
promovida pelo núcleo da Escola de
Magistratura Federal no Rio Grande do
Norte, em parceria com o Instituto
Potiguar de Direito Público (IPDP). As
inscrições para a Quinta Jurídica estão
abertas através do site www.jfrn.jus.br.

O Tribunal Regional Federal da 5ª
Região (TRF5) receberá propostas de
servidores e magistrados para a nova
logomarca da Justiça Federal até o dia
10.11.2010. A Justiça Federal brasileira
terá uma identidade visual única, tradu-
zida em uma nova logomarca, a ser utili-
zada por todas as instituições que a
compõem - Conselho da Justiça Federal
(CJF), Tribunais Regionais Federais e res-
pectivas Seções Judiciárias. O Colegiado
do CJF decidiu que os cinco TRFs e o pró-
prio CJF terão um prazo de 60 dias para
apresentarem propostas. As sugestões
devem ser enviadas para dg@trf5.jus.br.

Sugestão para nova
logomarca da JF vai
até 10 de novembro

Quinta Jurídica debaterá Código do Consumidor

Familiares e servidores terceirizados
festejaram, no último dia 5/10, a
conclusão do Ensino Médio de 22
formandos. As aulas, correspondentes
ao Ensino Fundamental e ao Ensino
Médio, foram realizadas na Esmafe5.
Esta é a quarta turma formada pelo
TRF5. O desembargador federal Geraldo
Apoliano foi o patrono da turma. O
magistrado destacou a importância do
aprendizado e aconselhou aos
servidores não pararem os estudos. O
evento contou com a presença do vice-
presidente do TRF5, desembargador
federal Marcelo Navarro. Os estudantes
homenagearam os professores Jussara
Freitas e Julio César Tenório de Azevedo.

Formatura da 4ª
turma de Telessala

Advocacia Geral da União e Defensoria
Pública da União, com apoio das polícias
Federal, Militar e Rodoviária do Estado de
Pernambuco.


