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Aniversariantes

SEGUNDA

O

Inscrições para 
credenciamento de 
corretores

Obrigatoriedade do 
PJe na sede da JFPE

JFAL abre inscrições para o projeto 
Quinta Jurídica

Josefa de Lima Ferreira
 Diretoria Geral
Camila Farias Mota
Gab. Des. Fed. Edílson Nobre Júnior

Expediente será normal na 
próxima quinta-feira

A Subseção Judiciária de Assu (RN) 
está com inscrições abertas até o 
dia 30/06 para credenciamento de 
corretores de imóveis. Os profis-
sionais credenciados poderão, de 
acordo com a necessidade da Jus-
tiça, ser designados para realizar 
alienação. Segundo informações 
da Justiça Federal no Rio Grande 
do Norte (JFRN), O credenciamen-
to dos corretores não implica em 
qualquer tipo de vínculo traba-
lhista com a Administração Públi-
ca Federal, servindo apenas para 
formação de cadastro de profis-
sionais habilitados para o exercício 
da atividade de corretagem no 
âmbito de processos judiciais que 
tramitam perante a 11ª Vara Fede-
ral, instalada em Assu. Mais infor-
mações: www.jfrn.jus.br ou pelo 
e-mail sec11vara@jfrn.jus.br.

Aprendiz conquista vaga no Prevupe
O menor aprendiz Die-
go de Souza Freitas, 17 
anos, estagiário da Sub-
secretaria de Recursos 
Extraordinários, Especiais 
e Ordinários – SREEO 
comemora a aprovação 
no Pré-vestibular da 
Universidade de Per-
nambuco, conhecido 
como Prevupe. Apesar de ser 

apaixonado por fotogra-
fia, o jovem optou pela 
área de saúde. Ele pre-
tende fazer odontologia 
ou fisioterapia. Diego 
Freitas disse que o está-
gio no Tribunal tem sido 
muito importante.“Aqui 
fui estimulado a me 
esforçar para alcançar 

meus objetivos”, concluiu.

Rogério Fialho 
representa TRF5 
em solenidade 
O vice-presi-
dente do TRF5, 
desembargador 
federal Rogé-
rio Fialho, re-
presenta esta 
Corte na sessão 
solene de posse 
dos desembar-
gadores do Tribunal de Justiça de 
Pernambuco (TJPE), José Américo 
Pereira de Lira e Roberto da Silva 
Maia. A cerimônia acontece hoje, 
às 17h, no Salão Nobre do TJPE.

expediente na próxima quin-
ta-feira (7/06), data da ce-
lebração do Corpus Christi, 

será normal no Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região (TRF5) e nas 
Seções Judiciárias vinculadas (Per-
nambuco, Paraíba, Rio Grande do 
Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe).  
O Pleno do Tribunal, em consulta 
submetida pelo presidente desta 
Corte, Paulo Roberto de Oliveira 
Lima, decidiu não decretar o fe-
riado no próximo dia 7 de junho. 
O Colegiado resolveu manter o 

expediente na 
referida data 
por falta de 
previsão legal 
e para manu-
tenção dos 
bons serviços 
prestados aos 
jurisdiciona-
dos. Entretanto, o feriado será 
mantido nas seções e subseções 
judiciárias localizadas nas cidades 
onde o Corpus Christi estiver fixa-
do em Lei Municipal. 

A partir de hoje (4/06), será obriga-
tório o uso do Processo Judicial Ele-
trônico (PJe) para os procedimentos 
ordinários, seus incidentes proces-
suais e ações conexas, na sede da 
Justiça Federal em Pernambuco 
(JFPE). Desde o dia 7/05, o TRF5, 
por meio da Secretaria Judiciária e 
da Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação (STI), e a Infox - empre-
sa desenvolvedora do sistema, vem 
realizando diversos treinamentos 
para magistrados e servidores que 
atuam na sede da JFPE, além de 
treinamentos destinados aos advo-
gados públicos e privados.

De hoje até a próxima segunda-
-feira (11/06), o núcleo alago-
ano da Escola de Magistratura 
Federal da 5ª Região está com 
inscrições abertas para o pro-
jeto Quinta Jurídica, que será 
realizado no dia 13/06. Nesta 
edição, o debate será sobre  
“Direito e representação: ima-
gem de mulheres e estereótipo 

do gênero”. O tema será abor-
dado pelo professor e diretor 
do Centro de Ciências Jurídicas 
da Universidade Federal da 
Paraíba, Eduardo Rabenhorst, 
no auditório da Justiça Federal 
em Alagoas, partir das 18h. Os 
interessados podem efetuar 
suas inscrições pelo site 
www.jfal.jus.br/concursos


