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Dia Mundial de Turismo

Juízes das Varas de Execução Fiscal
discutem digitalização.

A Associação dos
Juízes Federais do
Brasil (Ajufe)
comemora 35 anos
de fundação nesta
quinta-feira, às 19h, e
inaugura a nova sede
da instituição, em
Brasília/DF. Durante a
solenidade, será feita
uma homenagem ao
desembargador
federal Ridalvo Costa,
decano da Justiça
Federal no Brasil. Entre os fundadores
da Ajufe, o magistrado é o único em
atividade no País. Além do
homenageado, a cerimônia
comemorativa será prestigiada pelo
presidente do TRF5, desembargador
federal José Baptista de Almeida Filho.

Associação dos Juízes Federais
comemora 35 anos de fundação

A Ajufe foi criada em setembro de 1972,
durante a inauguração do prédio da
Justiça Federal no Ceará. Lançada pelo

juiz federal Jesus Costa Lima, a
proposta de criação foi aprovada por
unanimidade pelos magistrados
presentes, sob o argumento de
“congregar os juízes federais para
realizar uma efetiva troca de
experiências e idéias”. Ao longo desses
35 anos, a instituição participou da
elaboração e acompanhamento de
projetos do Poder Judiciário, realização
de eventos e disseminação de
propostas da magistratura federal, além
de atuar em questões políticas e
sociais do Brasil.

Proposta da Ajufe foi
lançada no Ceará

A partir da edição n° 69,
correspondente aos
meses de julho, agosto e
setembro/2007, a Revista
de Jurisprudência, dirigida
pelo desembargador
federal Luiz Alberto Gurgel
de Faria, será disponibilizada
exclusivamente no site do TRF5. A
referida edição já está disponível no
endereço eletrônico do Tribunal,
www.trf5.gov.br, através do link da

Revista. No novo modelo, o
usuário tem acesso direto
entre os índices e os
respectivos assuntos
relacionados, através de
hiperlinks. No link também
estão disponibilizados os

Boletins de Jurisprudência e
Administrativos, além de outras
publicações relativas ao TRF5. A
próxima edição da Revista do TRF será
lançada em dezembro.

Inovações na Revista de Jurisprudência do TRF5

Encerram no dia 1º de outubro,
às 18h, as inscrições das cha-
pas que concorrerão à eleição
para a diretoria da Associação
dos Servidores da Justiça
Federal em Pernambuco
(Asserjufe-PE), no biênio
2007/2009. Os pedidos de
registro das chapas serão
recebidos na sede da
associação (Av. Recife, 6250
– Jiquiá). A eleição será
realizada no dia 21 de novembro.

Inscrição de chapas
para eleição da
Asserjufe/PE

Recibo escolar
O prazo para entrega dos recibos

escolares encerra no dia 1º de
outubro. Informações: 9864.
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