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Maria Paula M. de Queiroz Campos
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QUARTA

NOVOS
MESTRES

A Secretaria
Judiciária do TRF5
realiza, de hoje até a
próxima sexta-feira,
o curso “Cálculos
Previdenciários”, no
qual será utilizado o
Sistema Nacional de
Cálculos Judiciais
(SNCJ). De acordo
com a servidora
Maria Gorete de
Morais (supervisora da Seção de
Contadoria), o treinamento visa capacitar

Secretaria Judiciária promove
curso sobre Cálculo Previdenciário

os servidores do
Tribunal e das
Varas Federais da
5ª Região que
trabalham com
cálculos
previdenciários. O
curso será
ministrado pelo
servidor Maroni
Costa Leitão
(Justiça Federal no

Rio Grande do Norte), no Anexo I
(prédio da  Esmafe5), das 8h às 18h.

Com uma
abordagem sobre o
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o
servidor do TRF5 Hélio Cavalcanti de
Siqueira Campos defendeu sua
dissertação de Mestrado pela UFPE,
intitulada “Controle Externo do Poder
Judiciário e a Atuação do CNJ nos
Estados da Federação: as Propostas
Atuais de Gestão em Pernambuco e
outros Estados”. Em sua defesa, Hélio
tratou da forma como o controle
externo, através do CNJ, atua na
gestão dos Tribunais, com o objetivo
de diminuir a burocracia  para torná-los
cada vez mais céleres, inclusive
fazendo uso de novas tecnologias
como ferramenta dessa melhoria.

Hélio Campos

O desembargador federal Marcelo
Navarro (vice-presidente do TRF5)
prestigiou, na tarde de ontem, a posse do
desembargador Josué Antônio Fonseca
de Sena como novo integrante do
Tribunal de Justiça de Pernambuco
(TJPE). A cerimônia foi realizada às
16h30, no Palácio da Justiça.

Posse no TJPE

“Reforma do Estado e Ter-
ceiro Setor” é o título do livro
que a servidora Luciana de
Medeiros Fernandes (Gabi-
nete do desembargador
federal Francisco
Cavalcanti) lança, às 18h30 de
hoje, no foyer do Pleno do TRF5. A obra
faz também uma análise da crise
econômica de 2008 e levanta discussão
sobre a prestação dos serviços públicos
de saúde por organizações sociais.

Servidora faz lançamento
de livro no TRF5A Justiça Federal e a Junta Comercial da

Paraíba assinaram um acordo de
cooperação técnica, semana passada,
que visa permitir acesso integral por
magistrados e servidores indicados ao
Sistema Integrado de Automação do
Registro do Comércio (Siarco). O
acesso ao banco de dados da Junta
Comercial é feito através de terminal de
computação e senha próprios, para fins
de consulta de contratos sociais, bem
como dados cadastrais das partes envol-

vidas em
processos
que trami-
tem na
Seção
Judiciária
da Paraíba.
Assinaram
o acordo a
juíza federal Helena Fialho Moreira (dire-
tora do Foro da SJPB) e o presidente
da Jucep/PB, João Monteiro Neto.

SJPB e Junta Comercial assinam acordo

Desde segunda-feira, a Asserjufe está
funcionando em nova sala, no 3º

andar do edifício-sede do TRF5 (ao
lado da Informática). Visite as novas

instalações e se informe sobre as
vantagens oferecidas aos associados.

Informações pelo ramal 9581.

Nova sala da Asserjufe

Gorete
Morais


