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Aniversariantes

SEGUNDA

A

Violência contra a mulher em debate 
na JFRN

PJe: Seção Judiciária de Pernambuco 
sedia treinamento

Mudança de horário da 2ª TurmaInspeção ordinária do TRF5 começa hoje

Estagiário do TRF5 se prepara para vestibular no Prevupe

Corregedoria-Geral da Jus-
tiça Federal inicia hoje os 
trabalhos de inspeção ordi-

nária no Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5. A vistoria se 
estenderá até o dia 20/06, abran-
gendo secretarias, gabinetes dos 
desembargadores, seções e seto-
res da Corte. No período, as ativi-
dades jurisdicionais e administra-
tivas não sofrerão alterações.
A abertura da inspeção, marcada 
para as 14h30, será realizada pelo 
corregedor-geral da JF, ministro 
João Otávio de Noronha, e pelo 
presidente do TRF5, desembarga-
dor federal Paulo Roberto de Oli-
veira Lima. A inspeção no Tribunal 

foi determinada pela Portaria nº 
109, de 7 de maio de 2012, do 
corregedor-geral da Justiça Fede-
ral.  Os trabalhos serão coorde-
nados pelo ministro-corregedor e 
desenvolvidos pelos desembarga-
dores federais Sérgio Schwaitzer 
(TRF2) e Luis Carlos Hiroki Muta 
(TRF3), além dos juízes federais 
Hermes Gomes Filho (1ª Região), 
José Paulo Baltazar Júnior (4ª 
Região), Márcio Flávio Mafra Leal 
e Jorge Gustavo Serra Macêdo 
Costa (1ª Região), auxiliares da 
Corregedoria-Geral. 
Elogios- Na última inspeção fei-
ta no TRF5, ocorrida em outubro 
de 2010, o Tribunal foi apontado 

pelo então 
correge-
dor-geral 
da Justiça 
Federal, 
ministro 
Francisco 
Falcão, 
como 
exemplo 
de efici-
ência e 
celerida-
de. Na oportunidade, o ministro 
destacou o empenho do Tribunal 
em cumprir as metas estabeleci-
das pelo Conselho Nacional de 
Justiça. 

O estagiário de nível médio 
do setor de Material e Patri-
mônio, Fábio Lopes Leite,16, 
tem o que comemorar: ele foi 
selecionado para participar do 
pré-vestibular da Universidade 
de Per¬nambuco (Prevupe). Há 
pouco mais de um mês, aos 
sábados e domingos, das 7h às 

17h, o apren-
diz frequen-
ta aulas do 
preparatório. 
O estagiário 
ainda não 
decidiu para 
qual curso 
irá prestar 

vestibular, mas já sabe que tem 
dúvidas entre História e Direi-
to. “Antigamente queria cursar 
História, mas quando entrei 
no TRF5, comecei a mudar de 
ideia. Convivo com o Direito 
e estou gostando; o ambiente 
do Tribunal me traz conforto”, 
revela Fábio.

A Divisão da 2ª Turma informa que 
amanhã (12), a sessão ordinária de 
julgamento será realizada, excep-
cionalmente, às 9h. A mudança 
do horário ocorreu por conta da 
necessidade do serviço. Na pró-

xima semana, a Turma voltará ao 
horário normal (14h). A 2ª Turma 
é composta pelos desembarga-
dores  Paulo Gadelha (Presidente), 
Francisco Wildo e Francisco Barros 
Dias.

A Seção Judiciária de Pernambuco 
(SJPE) sedia amanhã (12) mais um 
treinamento sobre as aplicações 
do Processo Judicial Eletrônico 
(PJe), destinado a advogados e 
funcionários da OAB. A capaci-
tação acontecerá no auditório 
do 10ª andar do edifício-sede da 
Justiça Federal de Pernambuco, 

com duas turmas: a primeira será 
pela manhã, das 9h às 12h, e, a 
segunda, à tarde, das 14h às 17h. 
Os treinamentos sobre o PJe são 
promovidos pelo TRF5, por meio 
da Secretaria Judiciária, da Subse-
cretaria de Informática e da In-
fox – empresa desenvolvedora do 
sistema.

A violência contra a mulher será 
o tema do debate da próxima 
edição do projeto Quinta Jurí-
dica do núcleo potiguar da Es-
mafe5. A juíza de Direito Maria 
do Socorro Pinto de Oliveira e 
a delegada de Polícia Civil, Ros-
sana Roberta Pinheiro, além do 

professor de Ciências Sociais da 
UFRN, Edmilson Lopes Júnior, 
comandam o ciclo de debates 
que acontecerá no dia 21/06, às 
19h, no auditório da Justiça Fe-
deral no Rio Grande do Norte. 
As inscrições já podem ser feitas 
pelo site www.jfrn.jus.br.

Dia da Marinha Brasileira 
Dia do Educador Sanitário


