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interiorização da Justiça Federal na 
5ª Região ganha força com a inau-
guração de mais duas varas no inte-

rior de Alagoas. O presidente do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região - TRF5, 
desembargador federal Paulo Roberto de 
Oliveira Lima, e o diretor do Foro da Justi-
ça Federal em Alagoas, juiz federal Paulo 
Machado Cordeiro, inauguram amanhã 
(2/03) a 10ª Vara Federal em Arapiraca e a 
11ª, em Santana do Ipanema. Nas regiões 
abrangidas pela jurisdição das referidas 
varas, a Justiça Federal estará mais pró-
xima de quase 1 milhão de alagoanos, 

Presidente do TRF5 inaugura duas 
varas federais no interior de Alagoas

O diretor da Esmafe5, 
desembargador fe-
deral Manoel Erhardt, 
participa da reunião 
do Conselho das Es-
colas de Magistratu-
ra Federal (CEMAF), 
que será realizada 
hoje e amanhã, em Porto Alegre 
(RS). O encontro, promovido pelo 
Centro de Estudos Judiciários 

(CEJ) do Conselho 
da Justiça Federal, 
tem o propósito de 
discutir temas refe-
rentes à formação 
do magistrado e do 
desenvolvimento dos 
projetos de aperfei-

çoamento da magistratura federal, 
além da estruturação das Escolas 
da Magistratura Federal. No even-

to, serão apresentados o funcio-
namento de cada instituição. Em 
seguida, serão debatidas e con-
solidadas sugestões e metodolo-
gias do curso de formação inicial, 
além da elaboração de propostas 
de conteúdo para o mesmo. O 
encontro será finalizado com a 
elaboração do calendário unifor-
mizado de eventos das Escolas 
em parceria com o CEJ.

A Divisão de Folha de Pagamento 
do TRF5 comunica aos servidores 
que o prazo para migração entre 
os planos (estilo, básico, especial 
e executivo) da SulAmérica foi 
adiado para o dia 15 de março. 
Para efetuar a mudança, o servidor 
deve entrar em contato com Da-
nielle Aguiar, na Divisão de Folha 
de Pagamento. As informações 
sobre os valores estão disponíveis 
na Intranet: unidades > setor de 
benefícios > plano privado de saú-
de > aditivo TRF5.

SulAmérica: 
migração antecipada 
tem novo prazo

O TRF da 3ª região comunica que, 
a partir do 45º dia subsequente 
à data de publicação do Edital nº 
43/2012 no Diário Eletrônico do 
TRF3, procederá a eliminação do 
1º lote de mandados de segurança 
arquivados durante o período de 
1989 até 1991. As partes interes-
sadas podem requerer ao TRF3 os 
documentos que desejarem preser-
var. Informações: www.trf3.jus.br.

A Justiça Federal da Paraíba divul-
gou na última segunda-feira (27), 
no Diário Oficial Eletrônico, edital 
de abertura das inscrições para 
seleção de estagiários do curso de 
Direito na sua sede, em João Pes-
soa, e nas subseções judiciárias da 
Paraíba. O edital divulga as normas 
do processo seletivo de 2012 para 
preenchimento de vagas de está-
gio remunerado. As inscrições são 
gratuitas e serão realizadas no pe-
ríodo de 14 a 16 de março, das 8h 
às 11h e das 14h às 17h, através de 
formulário próprio, disponibilizado 
na página eletrônica do Instituto 
Euvaldo Lodi – IEL/PB (www.fiepb.
com.br/iel).

A direção da Quarta Turma avi-
sa que hoje, quinta-feira 1/03, 
realizará sessão extraordinária 
às 14h, na Sala das Turmas no 
2º andar, pavimento sul.

TRF3 elimina lote 
de processos

Quarta Turma

Estágio remunerado 
na JFPB

Manoel Erhardt participa da reunião do CEMAF

residentes nos 47 municípios abrangidos 
pelas novas varas. A ação é em cumpri-
mento à Lei nº 12.011/09, que determina 
a interiorização da Justiça Federal, e con-
solida o projeto do Conselho da Justiça 
Federal (CJF), do TRF5 e da direção do 
Foro da Justiça Federal em Alagoas, de 
ampliar e interiorizar o atendimento da 
Justiça Federal aos cidadãos. Com a inau-
guração da 10ª, a 8ª vara da Subseção 
Judiciária de Arapiraca passa a funcionar 
como juízo de competência exclusiva-
mente comum, enquanto a 10ª Vara Fe-
deral, como Juizado Especial  Federal.


