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Aniversariantes

TERÇA

O

Presidente do TRF5 recebe o Grão Colar de Alta 
Distinção do TJPE

Concurso

PJe

Campanha de incentivo ao PJe na JFRNEsmafe5 transmite palestras do curso Direito Ambiental

Juiz Federal Guilherme 
Masaiti Hirata Yendo 

SJAL

Dia do Cardiologista

presidente do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região – 
TRF5, desembargador federal 

Paulo Roberto de Oliveira Lima, 
recebeu ontem (13) o Grão Colar 
de Alta Distinção da Medalha do 
Mérito Judiciário Desembargador 
Joaquim Nunes Machado, consi-
derada a mais alta condecoração 
da Justiça pernambucana, conce-
dida pelo Tribunal de Justiça de 
Pernambuco (TJPE). A solenidade 
de entrega da comenda, realiza-
da no Palácio da Justiça, fez parte 
da programação de aniversário 
dos 190 anos daquela Corte, que 
incluiu também uma missa cele-

brada pelo padre Caetano Pereira 
e os lançamentos de uma revista 
e um cartão-postal. A entrega da 
comenda, segundo o presidente 
do TJPE, desembargador Jovaldo 
Nunes, é uma prestação de contas 
à sociedade. “Distribuir essas me-
dalhas é o ponto mais alto desse 
aniversário, momento no qual 
vamos reconhecer a contribuição 
daqueles que nos ajudaram a dis-
tribuir justiça pelo Estado de Per-
nambuco”, explicou o magistrado.
Mérito Judiciário - Criada em 
1985, a Medalha do Mérito Judi-
ciário Desembargador Joaquim 
Nunes Machado se divide em 

quatro graus: Grão Colar, 
Grande Oficial, Comendador 
e Cavaleiro. Além do presi-
dente do TRF5, receberam o 
Grão Colar de Alta Distinção 
o arcebispo de Olinda e Re-
cife, dom Antônio Fernando 
Saburido, e o comandante 
militar do Nordeste, general 
Odilson Benzi, entre outros. 
No grau Grande Oficial, a 
presidente do Instituto Ar-
queológico, Histórico e Ge-
ográfico de Pernambuco 
(IAHGP), desembargadora 
federal Margarida Cantarelli, 
também foi homenageada. 

O curso “Direito Ambiental no 
Brasil e o Novo Código Florestal”, 
que começou ontem, na Justiça 
Federal em Pernambuco (JFPE), 
está sendo transmitido por vi-
deoconferência para a sede da 
Escola de Magistratura Federal 
da 5ª Região (Esmafe5) e demais 
seções judiciárias da 5ª Região. A 
capacitação, que se estende até 

amanhã (15/08), reúne docentes, 
magistrados, juristas e profissio-
nais de diversos órgãos da inicia-
tiva pública e privada para deba-
ter questões relacionadas com a 
sustentabilidade ambiental. No 
primeiro dia, as discussões giraram 
em torno da legislação ambiental 
do Brasil e a experiência das varas 
privativas de direito ambiental. 

O curso atende à Resolução da 
Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados 
(ENFAM), que instituiu o Plano 
Nacional de Aperfeiçoamento 
e de Pesquisa para Juízes Fede-
rais (PNA) e tem como proposta 
discutir aspectos polêmicos do 
novo Código Florestal e da Lei 
Complementar 140/2011.

Após o encerramento do prazo 
para pagamento da inscrição no 
concurso público para servidores 
do TRF5 e seções judiciárias da 5ª 
Região, no último dia 10/08, dos 
137.208 boletos gerados, 81.136 
foram pagos. Ao todo, o certa-
me contabiliza 90.407 inscritos, 
incluindo os 9.271 candidatos 
que conseguiram isenção no pa-
gamento. A aplicação das provas 
está prevista para o dia 23/09.

A Justiça Federal no Rio Grande 
do Norte (JFRN) lançou cam-
panha para incentivar o uso do 
Processo Judicial Eletrônico. A 
campanha será um aliado no 
estímulo para que os advogados 
e procuradores façam sua certifi-
cação digital, sem aguardar pelo 
prazo final. A JFRN divulgará 
uma agenda de cursos que con-

templará, além de magistrados e 
servidores, advogados, procura-
dores e demais usuários do Sis-
tema. As turmas para o público 
externo serão ofertadas a partir 
de setembro. Segundo determi-
nação do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região – TRF5, a obri-
gatoriedade do uso do PJe na 
JFRN será a partir do dia 29/10.

A Justiça Federal no Ceará abriu ins-
crições para uma nova turma para 
treinamento do Processo Judicial 
eletrônico. A capacitação acontece-
rá no dia 20/08, das 9h às 12h, no 
edifício-sede da JFCE. As inscrições 
estão sendo feitas no local. Mais 
informações através do endereço 
eletrônico moodle.jfce.jus.br/moodle 
ou pelo telefone (85) 3521.2738.


