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SOSERVI

Quarta Turma  
antecipa sessão 

Manoel Erhardt assina convênios em Sergipe

Declaração de  
rendimento anual 
dos estagiários 

Ministro Arnaldo Esteves Lima assume 
a Corregedoria Geral da Justiça Federal

JFCE oferece seminário 

Município de Lagarto (SE) ganha vara federal

Fonte: lagartense.com.br

Foto: Moreno

Início do outono
Dia do contador de Histórias

presidente do Tribunal 
Regional Federal da 5ª 

Região - TRF5, desembarga-
dor federal Paulo Roberto de 
Oliveira Lima, e o diretor de 
Foro da Seção Judiciária de 
Sergipe (SJSE), juiz federal 
Carlos Rebêlo Júnior, inau-
guram amanhã (21/03), às 
15 horas, a 8ª Vara Federal 
de Sergipe, situada à Rua Rui 
Mendes, 21 – Centro, no município 
de Lagarto, a 75 km de Aracaju/SE. 
Com competência materialmen-
te comum e de Juizado Especial 
Federal Adjunto, a 8ª Vara Federal 
atenderá à população de Lagarto 
e dos municípios de Poço Verde, 
Salgado, São Domingos, Simão 

Dias e Tobias Barreto, beneficiando 
mais de 230 mil habitantes. O juiz 
federal Edmilson da Silva Pimenta 
assumirá a titularidade da vara.
Interiorização - A ação é em 
cumprimento à Lei nº 12.011/09, 
que determina a interiorização da 
Justiça Federal, e consolida o pro-

jeto do Conselho da Justiça Fe-
deral (CJF), do TRF5 e da direção 
de Foro da Justiça Federal em 
Sergipe de ampliar e interiorizar 
a Justiça Federal, aproximando-a 
dos cidadãos. O estado de Ala-
goas também será contempla-
do com a ampliação da Justiça 
Federal. No próximo dia 26 de 
março, às 15h, a sede da JFAL, 
em Maceió, ganha duas varas: 

a 13ª (Comum) e a 14ª (Juizado 
Especial Federal) varas federais. 
Essas serão as últimas varas fede-
rais a serem instaladas pelo de-
sembargador federal Paulo Rober-
to de Oliveira Lima, que a partir do 
dia 3 de abril encerra a sua gestão 
como presidente do TRF5.

O diretor da Escola da Magistra-
tura Federal da 5ª Região (Es-
mafe), desembargador federal 
Manoel Erhardt, viaja amanhã 
(21) para Aracaju, com o objeti-
vo de assinar dois convênios de 
cooperação técnica e científica: 
um com o Governo do Estado de 
Sergipe e o outro com a Univer-
sidade Federal daquele Estado, 

A Divisão da Quarta Turma comuni-
ca que a sessão ordinária de julga-
mento da terça-feira, dia 26/03, será 
antecipada para a próxima sexta-
-feira, dia 22. A sessão será realiza-
da, excepcionalmente, às 9h, e não 
às 14h, como ocorre normalmente, 
na Sala das Turmas, no 2º andar, do 
edifício-sede do TRF5.

O Setor de Acompanhamento 
de Estágio de Nível Superior 
do Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humano (NDRH) 
iniciou a entrega da declaração 
de rendimento anual, referente 
ao exercício de 2012. O estu-
dante que não recebeu no seu 
local de estágio no horário da 
entrega do documento, poderá 
retirá-lo no Setor de Acompa-
nhamento de Estágio.

O ministro do 
Superior Tri-
bunal de Jus-
tiça (STJ), Ar-
naldo Esteves 
Lima, assumiu, 
na última 
segunda-
-feira (18/03), 
o cargo de 
corregedor-geral da Justiça Fede-
ral, em vaga deixada pelo ministro 

Será realizado amanhã (21/03), 
na Justiça Federal no Ceará, o 
seminário Humanização do Sis-
tema Jurisdicional. O evento, 
que é promovido pela JFCE, com 
apoio da Caixa Econômica Fe-
deral, abordará temas como “A 
ética como instrumento de hu-

manização do sistema jurisdicio-
nal” e “Literatura, Humanização e 
Justiça”. Para fazer a inscrição, é 
necessário nome completo e, se 
for estudante, informar a institui-
ção de ensino. Os interessados 
podem se inscrever através do 
e-mail: treinamento@jfce.jus.br.

a UFS. Intermediados pelo diretor 
de Foro da Seção Judiciária de 
Sergipe, juiz federal Carlos Rebêlo 
Júnior, e pela Esmafe, os convênios 
visam a facilitar a participação de 
magistrados federais em eventos 
de capacitação promovidos pelas 
entidades, bem como o intercâm-
bio de docentes e alunos dessas 
instituições. De acordo com Ma-

noel Erhardt, as oportunidades 
de capacitação esperadas com 
a assinatura dos convênios po-
derão ser na modalidade pre-
sencial ou a distância (EaD). O 
magistrado informou, ainda, que 
a Esmafe possui outros convê-
nios, inclusive com universidades 
internacionais, como a de Lisboa 
e a de Buenos Aires.

João Otávio de 
Noronha. Mi-
neiro de Novo 
Cruzeiro, Es-
teves Lima é 
ministro do STJ 
desde 2004. 
Foi presiden-
te do Tribunal 
Regional Fede-

ral da 2ª Região durante o biênio 
2001/2003.


