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TERÇA

TRF5 inicia Curso de Vitaliciamento para Juízes 
eve início ontem (19), 
na Escola de Magis-

tratura Federal da 5ª 
Região (Esmafe), o Curso 
de Vitaliciamento para 
Juízes. Pela primeira vez, 
a Escola promove um 
encontro para que magis-
trados possam revisitar o 
conteúdo visto durante o 
curso de formação, além de tro-
car experiências após um ano de 
atividades jurisdicionais. Os juízes 
participantes foram aprovados no 
XIII Concurso para Juiz Federal 
Substituto da 5ª Região. Participa-
ram da abertura do evento o pre-

Foto: ASCoM/JFPBMódulo SEI Julgar! ampliará funcionalidades do sistema SEI!
Novos conciliadores na JFPB

sidente do TRF5, Manoel Erhardt, 
e o desembargador federal Carlos 
Rebêlo Júnior, que substituiu o 
diretor da Esmafe, Edilson Nobre. 
Erhardt destacou a importância do 
curso. “É uma oportunidade singu-
lar de verificarmos quais os pontos 
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Aniversariantes

A Subsecretaria 
de Tecnologia da 
Informação do 
Tribunal Regional 
Federal da 5ª Re-
gião - STI/TRF5 
está iniciando a 
implantação de 
um novo módulo ao Sistema Ele-
trônico de Informações (SEI!), uti-

lizado pelo TRF5 para 
a tramitação de do-
cumentos administra-
tivos. Trata-se do SEI 
Julgar!, que tem por 
finalidade apoiar os 
trabalhos do Conselho 
de Administração do 

Tribunal, proporcionando a distri-
buição e tramitação de processos 

administrativos e dos documen-
tos relativos aos julgados. Cerca 
de 20 servidores dos gabinetes 
dos desembargadores federais 
participam do treinamento para 
utilizar a ferramenta. A expectati-
va é de que o módulo esteja em 
pleno funcionamento na sessão 
do Conselho de Administração 
do próximo dia 7 de março. 

do curso de formação inicial que 
merecem ser aprimorados, sendo 
possível fazer essa análise com 
uma base concreta. É também 
uma forma de trazer a experiência 
prática que ensejará um diálogo 
para aperfeiçoar a atividade juris-

Visita - O presidente do 
TRF5, Manoel Erhardt, re-
cebeu, na tarde de ontem 
(19), uma visita institucional 
de representantes da De-
fensoria Pública da União 
(DPU). Estiveram presentes 
ao encontro a nova che-
fe da DPU no Recife, Tarcila Maia 
Lopes, as defensoras públicas Ana 
Carolina Erhardt e Maíra Carvalho 

Tomaram 
posse, na 
última sexta-
-feira (16), no 
edifício-sede 
da Justiça Fe-
deral na Para-
íba (JFPB), em 
João Pessoa, 
os novos conciliadores do Centro 
Judiciário de Solução Consensual 
de Conflitos e Cidadania (Cejusc). 

dicional”, completou. O curso, que 
segue até a próxima sexta-feira 
(23), é coordenado pelo juiz fede-
ral Leonardo Resende. 
Conteúdo - O conteúdo do curso 
será abordado em 10 módulos, 
dentre eles Administração Judicial, 
Prática Civil e Recursos de Tec-
nologia da Informação. As aulas 
serão ministradas pelos juízes 
federais Leonardo Resende, Mar-
co Bruno Miranda, Bruno Teixeira, 
Cíntia Brunetta, pelo desembarga-
dor federal Paulo Machado Cor-
deiro, pelo professor Jorge Mene-
zes e pelo coordenador da Esmafe, 
Luiz Albuquerque.

e o defensor público Geraldo Vilar, 
além da juíza auxiliar da Presidência 
do TRF5, Joana Carolina Lins.

Os candidatos 
participaram 
de uma pré-
-seleção, reali-
zada em 2016, 
e agora foram 
convocados 
para comple-
mentar o qua-

dro do Centro de Conciliação, que 
passa a contar com 35 integrantes. 
(Com informações da JFPB). 


