
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Christine Matos, Josie Marja, Wolney Mororó e Joana Medeiros 
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528 

Agosto
de08Edição nº 1987

www.trf5.jus.br
comunicacaosocial@trf5.jus.br

Fotos:  Juliana Galvão, Marcos Costa 
e  Paulo de Sá Vieira

Aniversariantes

QUARTA

E

Abertas inscrições para curso de 
Tributos Federais 

Visita de conterrâneos

Congresso Internacional de 
Magistrados sobre o Meio Ambiente

Concurso para servidores: FCC divulga 
lista de isentos do pagamento da inscrição 

Dia dos Pais

Juiz Federal Gustavo de 
Paiva Gadêlha

 SJPB
Antônio Pereira Cavalcanti
Seção da Reprografia

ncontram-se abertas as 
inscrições para o curso Tri-
butos Federais, que será 

realizado na sede da Seção Judi-
ciária de Sergipe, nos dias 23 e 
24 de agosto, com transmissão 
simultânea por videoconferência 
para o auditório da Esmafe5 e 
para as demais seções judiciárias 
da 5ª Região. Os interessados de-
verão encaminhar e-mail para o 
ndrh-treinamento@trf5.jus.br, com 
nome, CPF, setor e telefone. O 
curso terá a duração de 20 horas/
aula, com aulas presenciais exposi-
tivas e espaço para discussões. De 
acordo com a organização, a ne-

cessidade de conhecimento mais 
detalhado da legislação tributária 
é um imperativo, em face do cres-
cente número de processos judi-
ciais na área fiscal. Os temas das 
aulas foram escolhidos de acordo 
com as ocorrências mais eviden-
ciadas no dia a dia da judicatura.
Vagas - Serão disponibilizadas 70 
vagas presenciais, sendo 30 para 
juízes federais da Seção Judiciá-
ria de Sergipe, das demais Seções 
Judiciárias da 5ª Região, juízes do 
Trabalho e de Direito do Tribunal 
de Justiça do Estado de Sergipe, 
conforme convênio estabelecido 
entre a Esmafe5 e a Escola Supe-

rior da Magistratura de Sergipe 
(Esmese). As 40 vagas restantes 
são destinadas a membros do Mi-
nistério Público Federal, procura-
dores da Fazenda Nacional, servi-
dores da Justiça Federal indicados 
pelo magistrado e procuradores 
da Caixa Econômica Federal, por 
ordem de inscrição. Havendo mais 
inscritos que o número de vagas, a 
prioridade será para magistrados 
em processo de vitaliciamento.  
As vagas para a participação em 
videoconferência serão definidas 
em cada órgão, de acordo com a 
limitação de infraestrutura física e 
de pessoal. 

A Fundação Carlos Chagas, órgão 
responsável pelo concurso público 
do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5, informou a decisão, 
após análise, referente aos reque-
rimentos de isenção de pagamen-
to da taxa de inscrição do concur-
so. O candidato que tiver feito este 
pedido deve conferir as respostas 

O presidente do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região, desem-
bargador federal Paulo Roberto 
de Oliveira Lima, recebeu, na tar-
de de ontem, uma visita de cor-
tesia do governador de Alagoas, 
Teotônio 
Vilela Filho, 
que estava 
acompa-
nhado pelo 
procura-
dor- geral 
do Estado 
de Alagoas, 

dos recursos disponíveis no site 
da FCC (www.concursosfcc.com.br). 
A divulgação ficará no portal por 
mais seis dias. Lembrando que, 
caso o pedido tenha sido indeferi-
do, o candidato deve gerar o bo-
leto e efetuar o pagamento de sua 
inscrição até sexta-feira, dia 10 de 
agosto.

Começa hoje o I Congresso In-
ternacional de Magistrados sobre 
o Meio Ambiente: “In Dubio Pro 
Natura”, no Centro de Conven-
ções do Hotel Tropical, em Ma-
naus (AM). O encontro é uma 
realização da Associação dos Ma-
gistrados do Brasil (AMB) e tem 
como objetivo enfatizar a ideia de 
que o Direito Ambiental rompeu 
barreiras territoriais e ideológicas 
e busca apresentar soluções para 

os problemas decorrentes do 
mau uso do Meio Ambiente. O 
juiz federal Ivan Lira será um dos 
palestrantes do evento. “Compe-
tências Ambientais” será o assun-
to tratado pelo juiz, que debaterá 
sobre como a nova lei distribui 
tarefas para tornar eficaz a prote-
ção da flora brasileira pelos entes 
da Federação (União, estados 
e municípios), tendo em vista o 
desenvolvimento sustentável.

Marcelo Teixeira, do secretário 
de Infraestrutura, Marco Fire-
man, e do procurador do Estado, 
Felipe Castro. Ao final, os visitan-
tes conheceram o Memorial e a 
Galeria dos Presidentes do TRF5.Em comemoração ao Dia dos Pais, 

o TRF5 fará uma homenagem 
amanhã a todos os servidores 
desta Corte, com palestra e degus-
tação de café (preparado por ba-
rista), incluindo harmonização de 
alimentos doces, salgados e frutas 
secas. O evento será realizado no 
foyer do Pleno do TRF5, a partir 
das 15h. Mais informações pelos 
ramais 9020 e 9022.


