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INTERFORT

ezesseis novos juízes federais, 
aprovados no último concurso 
do TRF5, iniciam, a partir de 

hoje, o Curso de Iniciação à Magis-
tratura. De caráter interdisciplinar, 
o curso está dividido em 10 mó-
dulos, totalizando 520h, a serem 
realizados no auditório da Escola 
de Magistratura Federal da 5ª Re-
gião (Esmafe5). A programação 
inclui aulas-expositivas, estudo de 
casos, exibição de filmes, estágio 
nas varas federais, visitas a órgãos 
relacionados com a Justiça Federal, 
simulações e atividades práticas. A 
solenidade de abertura do curso 
será realizada às 9h, no auditório 
da Esmafe5, pelo diretor da Esco-
la, desembargador federal Manoel 

Erhardt, que proferirá 
a palestra “A Esmafe e 
o Curso de Iniciação 
à Magistratura”. Em 
seguida, o juiz fede-
ral Elio Wanderley de 
Siqueira falará sobre o 
Conselho da Justiça Federal (CJF).
Programação – No primeiro dia, 
o curso terá continuidade com o 
diretor-geral do TRF5, Marcos Net-
to,  que abordará o tema “Estrutura 
administrativa do TRF5”. Já o assun-
to “Estrutura judiciária” ficará sob 
a responsabilidade da diretora da 
Secretaria Judiciária, Telma Motta. 
O diretor da Subsecretaria de Pes-
soal, Onaldo Mangueira, abordará o 
tema “Requerimento administrativo 

de interesse dos magistrados”. Ao 
desembargador federal Geraldo 
Apoliano caberá uma explanação 
sobre a Coordenadoria dos Juiza-
dos Especiais Federais. Finalizando, 
a diretora de Foro da Seção Judici-
ária de Pernambuco, juíza federal 
Joana Carolina Lins Pereira, falará 
sobre as seções judiciárias; e a se-
cretária administrativa da SJPE, Iza-
bel Furtado, explicará a importância 
da área meio.

O corregedor-regional do Tri-
bunal Regional Federal da 5ª 
Região - TRF5, desembargador 
federal Vladimir Carvalho, e a 
equipe da Corregedoria iniciam 
hoje, em Petrolina, o segundo 
período de correição na Seção 
Judiciária de Pernambuco (SJPE). 
A atividade será realizada até o 
dia 20 de setembro, em varas 
de Petrolina (8ª e 17ª varas fe-
derais), Ouricuri (27ª), Salgueiro 
(20ª), Serra Talhada (18ª), Arco-
verde (28º) e Garanhuns (23ª). 
Dividida em quatro períodos, a 
correição na SJPE teve início no 
dia 20 de agosto. Nesta primeira 
etapa, que terminou no dia 30/8, 
1.897 processos foram correi-
cionados. Durante o período de 
1º a 10/10, os trabalhos serão 
realizados nas varas da capital 
e em Goiana; de 22 a 30/10, em 
Carauru, Palmares e Jaboatão. 
Os processos virtuais do Juizado 
Especial Federal e das Turmas 
Recursais serão correicionados 
no período de 05 a 30/11.

A partir de amanhã, o Tribu-
nal Regional Federal da 5ª Re-
gião - TRF5 estará liberando R$ 
86.586.277,35, para pagamento 
de 16.118 mil Requisições de 
Pequeno Valor (RPVs), que estão 
situadas nos intervalos sequen-
ciais entre os números 778.144 e 

794.277, beneficiando 20.157 pes-
soas. Os valores serão depositados 
na Caixa Econômica Federal e no 
Banco do Brasil, nas contas dos 
beneficiários.  Para mais informa-
ções, o interessado deverá acessar 
o portal do TRF5 e clicar no link 
Consulta RPV/Precatórios.

Para comemorar o Dia Nacional de 
Luta das Pessoas com Deficiência, 
celebrado em 21 de setembro, a 
Justiça Federal em Pernambuco 
promove a palestra “Análise Inclu-
sivista sobre a Convenção da ONU 
e Suas Implicações aos Operado-
res do Direito”, que será realizada 
hoje, a partir das 10h, no audi-
tório do edifício-sede. O evento 
tem o objetivo de refletir e buscar 
novos caminhos na batalha pela 
inclusão social daqueles que são 
portadores de qualquer tipo de 
deficiência. Serão abordados te-
mas relacionados às pessoas com 
deficiência, acessibilidade, oportu-
nidades e igualdade de condições 
de trabalho, direitos das pessoas 
com deficiência, entre outros as-
suntos. A palestra será proferida 
pelo ativista Romeu Kazumi Sas-
saki. Os interessados poderão 
efetuar suas inscrições através do 
site da JFPE (www.jfpe.jus.br).  Mais 
informações pelo telefone (81) 
3229-6000.


