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O presidente do TRF5,
desembargador federal José
Baptista de Almeida Filho
reuniu, na
tarde de
ontem, em
Sergipe,
diretores de
Foro das seis
seccionais
(Alagoas,
Ceará,
Paraíba,
Pernambuco, Rio Grande do Norte e
Sergipe). A Justiça Federal em Sergipe

Diretores da 5ª Região se reúnem
em Sergipe

Encerra, hoje, o seminário “Processo
Penal: Reforma no Código e nos Para-
digmas – em Busca da Eficiência Penal”,
promovido pela Esmafe5. O encontro foi
aberto, na tarde de ontem, pelos
desembargadores federais Margarida
Cantarelli (diretora da Esmafe5) e Paulo
Gadelha (vice-presidente) e pelo ministro
Nilson Naves (STJ), diretor-geral da
Escola Nacional de Formação e Aperfei-
çoamento de Magistrados. Durante a

abertura, o ministro
enfatizou a importân-
cia do aperfeiçoa-
mento afirmando que
“não se pode ignorar
que não há como o
Judiciário melhorar
sem que bem se for-
me e mais se aprimo-
re os homens que com ele lidam”.
Ontem foi abordado o tema “A essência

da reforma do CPP, a
produção antecipada
da prova e o sistema
acusatório” pelo
professor Nilzardo
Carneiro Leão
(UFPE). O evento
seguirá com palestras
durante todo o dia de

hoje e será encerrado pela diretora da
Esmafe5 Margarida Cantarelli.

O desembargador federal
Marcelo Navarro (coordena-
dor dos Juizados Especiais
Federais da 5ª Região) reali-
zou na Esmafe5, ontem à
tarde, reunião com os coor-
denadores seccionais, presi-
dentes das Turmas Recur-
sais e diretores das secretarias dos JEFs
para discutir assuntos ligados à melhoria
das condições dos juizados. Além de
assuntos operacionais ligados ao sistema
CRETA, foram debatidas necessidades
de mutirões nas Varas dos Juizados e a
utilização do Portal dos JEFs.

também
recebeu
diretores
do TRF5 e
de
Secretaria
das
referidas
seccionais

para tratar de
assuntos relacioandos
à gestão da Justiça
Federal na 5ª Região.

O encontro iniciou na tarde do dia 13 e
se estendeu até a manhã de ontem.

Neste final de semana, estarão
indisponíveis todos os acessos aos
sistemas Processual (Esparta) e
Jurisprudência (Atenas). A Subsecretaria
de Informática lembra que o trabalho faz
parte da etapa de migração das bases
de dados Oracle 9i para versão 10g, do
TRF5. A parada atinge especificamente
os sistemas Processual e de Jurispru-
dência deste Tribunal. As atividades de
migração terão início às 18h30 desta
sexta-feira e o término está previsto para
as 23h do domingo. Informações: 9443.

Informática comunica
parada no sistema 

Coordenadoria dos
JEFs da 5ª Região
se reúne na Esmafe

Ministro abre seminário sobre Processo Penal


