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Corregedoria-Geral da Justiça Federal 
realiza inspeção no TRF5

Renata Moreira Hein
Gab. Des. Fed. Fernando Braga
Fernanda Cavalcante B. Ribeiro Fluhr
Gab. Des. Fed. José Maria Lucena

de Fevereiro12
QUARTA

Corregedoria-Geral da Justiça 
Federal realiza, no período 

de 18 a 25 de março, trabalhos 
de inspeção ordinária no Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região –
TRF5. De acordo com a Portaria nº 
CJF-POR -20014/00061, assinada 
pelo corregedor-geral da Justiça 
Federal, ministro Arnaldo Este-
ves Lima, a inspeção abrangerá 
as secretarias, os gabinetes dos 
desembargadores, as seções e os 

A Justiça Federal 
em Alagoas (JFAL) 
está com inscri-
ções abertas para o 
curso sobre a utili-
zação do Processo 
Judicial eletrônico (PJe). O treina-
mento, voltado para advogados, 
será realizado nos dias 21 e 24 
de fevereiro, na sede da Seção 
Judiciária de Alagoas (SJAL). Os 
interessados devem efetuar suas 

inscrições, nos dias 
20 e 21/02, pelo site 
www.jfal.jus, no ban-
ner “Evento dispo-
nível para inscrição”. 
Por conta da amplia-

ção da obrigatoriedade do uso 
do PJe, desde o início deste mês, 
a Justiça Federal em Alagoas vem 
intensificando os treinamentos 
sobre a aplicação e o aperfeiçoa-
mento do novo sistema.

PJe: treinamento para advogados na 
Seção Judiciária de Alagoas

Migração entre 
planos da 
SulAmérica

Congresso sobre 
Ensino Jurídico

Concurso literário

Na próxima semana, o bloco 
carnavalesco Habeas Copos, da 
Associação dos Servidores da 
Justiça Federal em Pernambu-
co (Asserjufe-PE) vai arrastar os 
foliões pelas ladeiras de Olinda. 
A festa será no dia 21/02, com 
concentração no Clube Atlântico 
Olindense, a partir das 21h. Em 
seguida, ao som de uma orques-
tra de frevo, o bloco percorrerá as 
principais ruas e ladeiras de Olin-
da. A camisa oficial, que dá acesso  

Habeas Copos vai arrastar 
foliões em Olinda

setores da Corte. Segundo a 
Portaria, os trabalhos serão 
conduzidos pelos desembar-
gadores federais Luis Carlos 
Hiroki Muta e Nelton Agnal-
do Moraes dos Santos, do 
TRF3, além dos juízes fede-
rais César Cintra Jatahy Fon-
seca, Hermes Gomes Filho e 
Itelmar Raydan Evangelista, 
do TRF1. A inspeção será coorde-
nada pelo juiz federal Jorge Gusta-

livre à festa, está à venda na sala 
da Asserjufe, localizada no me-
zanino. Mais informações com 
Cristiane, pelo ramal 9581.

vo Serra de Macêdo Costa, auxiliar 
da Corregedoria-Geral.

A Divisão de Folha de Pagamento 
(DFP) lembra aos servidores que 
desejarem fazer a migração entre 
os planos (Estilo I, Básico, Espe-
cial e Executivo) do Seguro Saúde 
SulAmérica, que o prazo para fazer 
a mudança encerra na próxima 
sexta-feira. Os interessados devem 
procurar a DFP para comunicar a 
mudança, que entrará em vigor 
no dia 1º de março. Mais Informa-
ções: ramal 9565

Até a próxima sexta-feira, a Facul-
dade de Direito do Recife (FDR), 
da Universidade Federal de Per-
nambuco, sedia o I Congresso 
sobre Ensino Jurídico. Organizado 
pelos estudantes, o evento tem 
o objetivo de estimular o diálogo 
sobre o ensino jurídico entre es-
tudantes, professores, autoridades 
legislativas e executivas, institui-
ções externas e a Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB). O con-
gresso acontece das 10h às 21h, 
na sede da FDR, na Praça Adolfo 
Cirne, S/N, Boa Vista.

Com o tema “Por que eu gosto de 
Guimarães Rosa?”, o Centro de In-
tegração Empresa Escola (CIEE), em 
parceria com a Academia Brasileira 
de Letras, promove o 15º Prêmio 
Literário Escritor Universitário Alceu 
Amoroso Lima (Tristão de Ataíde), 
voltado para estudantes de nível 
superior. As três melhores redações 
sobre o tema dividirão um prêmio 
de R$15 mil, além de medalhas e 
diplomas. Os interessados devem 
encaminhar seus trabalhos até o 
dia 30 de abril, para a sede do CIEE. 
Mais informações: www.ciee.org.br.


