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Aniversariantes
Vânia Regina Pinto de Carvalho
Gab. Des. Napoleão Maia Filho
Renata Cyreno Adeodato
Precatórios
José Augusto Gomes de Oliveira
Recursos

O restaurante está
com suas atividades
suspensas por tempo

indeterminado, para a
realização de reforma.

TRF da 5ª Região lança novo
livro de Lázaro Guimarães

Seminário contará História da Justiça Federal

Dia do Técnico
de Segurança do Trabalho

O Superior Tribunal de Justiça (STJ)
julgou 202.882 processos, de janeiro
a setembro deste ano. Fonte: Boletim
Estatístico do STJ.

Qualquer pessoa
tem direito, em todo
o território brasileiro,
à atuação da Justiça,
em tempo razoável e
com resultado práti-
co eficaz. Esta é a
tese defendida pelo
desembargador  fe-
deral Lázaro Guima-
rães, do TRF da 5ª
Região, no livro “Tu-
tela efetiva:  garantia constitucional de
justiça eficiente”, que será lançado no dia
6 de dezembro, às 17h, no Espaço Cul-
tural do TRF5 (térreo do edifício-sede).
Nesse trabalho, impresso no Recife pela

Printer Gráfica e Edi-
tora,  o autor de-
monstra que os prin-
cípios da inafastabili-
dade da tutela jurisdi-
cional, da duração ra-
zoável do processo e
da eficiência da ad-
ministração pública
se fundem para for-
mar a garantia de tu-
tela efetiva, também

prevista na Declaração Universal dos Di-
reitos do Homem e, por isso mesmo, in-
corporada ao elenco dos direitos funda-
mentais assegurados pela Constituição
Federal.

Nos dias 11 e 12 de dezembro, será
realizado o seminário Resgate da Me-
mória da Justiça Federal, no Centro
Cultural da JF, no Rio de Janeiro. O
evento é promovido pelo Centro de
Estudos Judiciários do Conselho da
Justiça Federal, em comemoração pe-

Tribunal inaugura
Subseções do interior
O Fórum
Juiz Federal
Artur Barbo-
sa Maciel
(18ª Vara-PE)
será inaugu-
rado nesta
segunda-fei-
ra, às 16h30,
no município
de Serra Ta-
lhada (PE),
pelo presi-
dente do
TRF5, de-
sembargador federal Francisco Caval-
canti. Também participam da solenidade
o diretor do Foro de Pernambuco,  juiz
federal Frederico Azevedo, e o diretor da
Subseção Judiciária em Serra Talhada,
juiz federal Thiago Antunes de Aguiar. Na
terça-feira, às 11h30, será entregue o
Posto Avançado de Petrolina (PE).
Além dos representantes do Judiciário e
autoridades locais, foram confirmadas as
presenças do secretário de Administra-
ção e Reforma do Estado, Maurício Ro-
mão, e da gerente regional de atendi-
mento do Expresso Cidadão do Recife,
Cristiane Guedes.

Entrega do recibo
escolar encerra dia 4
Em virtude da antecipação da folha de
pagamento de dezembro, a Divisão de
Assistência Médica e Social lembra
aos servidores que o prazo para entre-
ga dos recibos escolares e do reem-
bolso da psicoterapia encerra no dia 4.
Os beneficiários devem entregar os
documentos na DAMS, impreterivel-
mente até esta data, para que o ressar-
cimento ocorra no mês. Informações
com Seyna, ramal 9864.

los 40 anos da edição da Lei nº 5.010/
1966, que reordenou a jurisdição de pri-
meiro grau da Justiça Federal. As inscri-
ções são gratuitas e podem ser feitas
pela internet (www.justicafederal.gov.br),
até o próximo dia 6. Informações:
eventos@cjf.gov.br


