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QUARTA

O JFRN debate Previdência complementar 

Curso de extensão em Portugal

Aniversariantes

Presidente do TRF5 inaugura sede provisória 
da 10ª Vara Federal em Arapiraca

Suporte PJe

Improbidade Administrativa em discussão no TRF5

Juiz Federal Marcos  
Antônio Garapa de Carvalho

SJSE

Juiz Federal Marcos  
Antônio Maciel Saraiva

SJPE
Sabrina Thaís dos Santos Silva
Gab. Des. Federal Marcelo Navarro

presidente do TRF5, 
desembargador federal 

Francisco Wildo, e os diretores 
dos Foros da Justiça Fede-
ral em Alagoas (JFAL), André 
Granja, e da Subseção de 
Arapiraca, Guilherme Maisati 
Yendo, inauguraram, na últi-
ma segunda-feira (18), a sede 
provisória da 10ª Vara Federal 
em Arapiraca, onde funciona o 
Juizado Especial Federal (JEF). 
Em seu discurso, o presidente 
do TRF5 ressaltou a importância de 
se dispor de um ambiente adequa-
do para o funcionamento do JEF, 
lembrando o quanto esse serviço 
proporciona cidadania. “É a Justiça 

mais próxima da população, sobre-
tudo no interior do Estado”, res-
saltou. O juiz federal André Granja 
agradeceu ao presidente do TRF5 
pela concretização da Vara, ao seu 

antecessor, desembargador fe-
deral Paulo Roberto de Oliveira 
Lima, e ao ex-diretor do Foro da 
JFAL, juiz federal Paulo Machado 
Cordeiro, responsáveis pela pri-
meira parte desse projeto. 
Progresso - O juiz federal Gui-
lherme Maissati Yendo falou da 
importância da nova casa da 10ª 
Vara, ainda que provisória, por 
promover uma mudança positiva 
que levará a uma melhor presta-
ção jurisdicional. “Hoje é mais um 

passo importante de uma melho-
ria contínua da Justiça Federal no 
interior do Estado, com uma sede 
completamente adaptada para um 
Juizado Especial”, destacou.

Amanhã, às 8h, o auditório do Ple-
no do TRF5 sedia o “Ciclo de Estu-
dos: Improbidade Administrativa”, 
que reunirá, durante dois dias, 
diversos especialistas para debate-
rem a interpretação da Lei correla-
ta e sua forma de aplicação. O cur-

so, com carga horária de 20h/aula, 
será realizado pelo TRF5, através 
da Escola de Magistratura Federal 
(Esmafe). De acordo com o diretor 
da Esmafe, desembargador federal 
Marcelo Navarro, os temas escolhi-
dos visam promover a análise crítica 

do sistema brasileiro de prevenção 
e repressão à improbidade admi-
nistrativa, a discussão da aplicabili-
dade, entre outros. A programação 
completa e inscrições podem ser 
feitas no site do TRF5, no banner 
referente ao curso: www.trf5.jus.br.

A Subsecretaria de Tecnologia 
da Informação (STI) do TRF5 
lembra que, visando a padroni-
zar os e-mails de atendimento/
suporte, modificou o endereço 
de e-mail do suporte do Pro-
cesso Judicial Eletrônico (PJe). 
A STI solicita, portanto, que as 
demandas do PJe sejam envia-
das para o seguinte endereço: 
atendimentopje@trf5.jus.br. 
Mais informações no telefone: 
3425-9241.

A Justiça Federal no Rio Grande 
do Norte (JFRN) informa que 
estão abertas as inscrições para 
o curso “A Nova Previdência dos 
Servidores do Poder Judiciário 
da União e o Regime de Previ-
dência Complementar”, que será 
realizado nos dias 25 e 26/11. O 
evento é voltado, preferencial-
mente, para servidores das áreas 
de Recursos Humanos, Controle 
Interno e Assessoria Jurídica das 
seções judiciárias e do TRF5. O 
encontro visa ao esclarecimento 
sobre os assuntos que envolvem a 
vigência do Regime de Previdên-
cia Complementar e, também, da 

A Escola Superior da Magistratura 
de Pernambuco (Esmape) promo-
ve o curso de extensão “Da prova 
no Direito: Uma perspectiva Luso-
-Brasileira”. Destinado a magistra-
dos, promotores de justiça, pro-
curadores, advogados, defensores 
públicos, servidores públicos e 
estudantes de Direito, o curso será 

instituição da Entidade Fechada 
de Previdência Complementar. O 
evento será realizado das 9h às 
12h e das 14h às 18h, na sede da 
Seção Judiciária do Rio Grande 
do Norte, em Natal/RN. Informa-
ções pelos telefones (84) 4005-
7733/3235-7618 e (84) 9934-9862.

realizado na Faculdade de Direito 
de Lisboa, de 27 a 31 de janeiro 
de 2014. Os interessados devem 
efetuar suas inscrições na secreta-
ria do Mestrado da Esmape, até o 
dia 10/01 de 2014, das 8h às 12h. 
Mais informações pelo telefone 
(81) 3036-3215 ou pelo e-mail 
mestrado@esmape.com.br.
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