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Aniversariantes

A servidora do TRF3, Gisleide Braz, 
lotada na Subseção Judiciária de 

Dourados/MS, deseja permutar 
com servidores do TRF5 ou das 

seções judiciárias. Os interessados 
devem entrar em contato pelo tele-
fone (67) 8103-9130 (TIM) ou pelo 

e-mail gbraz@trf3.jus.br.

QUARTA

Permuta

O

Asserjufe oferece serviços de sapateiro

SJPE ganha a 33ª Vara Federal

Esmafe5 divulga calendário de cursos para 2013

PJe para servidores
Mathaus Rogério Pio dos Santos
Divisão da 3ª Turma
Andréa Marta de Souza
INFOX

A Escola de Magistratura Federal 
da 5ª Região (Esmafe5) divulgou o 
calendário de cursos programados 
para 2013. O documento reúne as 
capacitações que serão oferecidas 
na sede e nos núcleos da Esmafe, 

localizados nas seções judiciárias 
da 5ª Região, ao longo do ano. En-
tre as propostas para 2013, cursos 
como “Ética Judicial”, a ser realiza-
do no núcleo sergipano; “Direito à 
memória e à verdade”, no Ceará; e 

“Poder Judiciário: Independência, 
eficiência e perspectivas futuras”, na 
seccional norte-rio-grandense. O 
calendário inclui, ainda, uma home-
nagem ao ministro Castro Meira, a 
ser realizada em agosto, na sede da 

Esmafe5, em parceria com o Centro 
de Estudos Judiciários (CEJ) do Con-
selho da Justiça Federal (CJF). Para 
novembro, a previsão é de que a 
Esmafe realize o Curso de Iniciação 
à Magistratura, destinado aos no-

O Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH) está 
com inscrições abertas, até a pró-
xima segunda-feira (17/06), para 
o treinamento sobre o Processo 
Judicial Eletrônico (PJe) para ser-
vidores de gabinetes do TRF5. A 
capacitação será realizada na pró-
xima terça-feira (18/06), na Sala 3 
da Escola da Magistratura Federal 
(Esmafe), das 14h às 18h. Estão 
sendo oferecidas 15 vagas.Para 
fazer a inscrição, é preciso acessar 
a área Eventos da Intranet (www.
intranet.trf5.jus.br).

Quem nunca precisou consertar o salto 
do sapato ou as tiras das sandálias, que-
bradas no percurso de casa para o tra-
balho? Ou ainda trocar a sola do calçado 
e dar uma engraxada nele, ao final do 
dia? Pensando em minimizar esse tipo 
de desconforto dos associados, a Asser-
jufe firmou parceria com o sapateiro José 
Gomes Costa, que prestará serviços de 
conservação e conserto em sapatos dos 
mais variados tipos. O profissional já está 
atendendo no TRF5, nas terças, quartas 
e quintas-feiras, das 11h às 15h, no 16º 
andar. Informações com Cristiane, pelo 
ramal 9581.

vos magistrados, aprovados no XII 
Concurso Público para Juízes Fe-
derais Substitutos. A programação 
encontra-se no site do TRF5 (www.
trf5.jus.br), na área Institucional, 
clicando em ESMAFE.

Dia dos Namorados

presidente do Tribunal 
Regional Federal da 

5ª Região - TRF5, desem-
bargador federal Francisco 
Wildo Lacerda Dantas, e o 
diretor do Foro da Seção 
Judiciária de Pernambuco, 
juiz federal Frederico José 
Pinto Azevedo, instalaram, 
ontem (11/06), a 33ª Vara 
Federal da Seção Judiciá-
ria de Pernambuco (SJPE). 
Numa solenidade breve, o evento 
foi prestigiado pelo corregedor-
-regional do TRF5, desembargador 
federal Francisco Barros Dias e 
pela procuradora-chefe da Fazen-
da Nacional da 5ª Região, Raquel 
Tereza Borges, além de autorida-
des militares, juízes federais, advo-
gados e servidores da SJPE. 

Competência - Especializada em 
processar e julgar as ações de 
Execuções Fiscais e processos co-
nexos, a 33ª vara está sob a titu-
laridade da juíza federal Roberta 
Walmsley e já nasce com quase 20 
mil processos, redistribuídos da 
11ª e 22ª varas federais de Per-
nambuco, também especializadas 

em Execuções Fiscais. 
“Nós inauguramos uma 
vara que cobra tributos 
através de um processo 
judicial, o que só é possí-
vel porque estamos numa 
República, num Estado 
de Direito. E nasceu com 
a República a cidadania 
brasileira. Sendo assim, os 
contribuintes podem exi-
gir os serviços públicos, a 

contraprestação, a que têm direi-
to”, disse o presidente do TRF5. A 
33ª Vara terá competência territo-
rial sobre 36 municípios pernam-
bucanos, entre eles Abreu e Lima, 
Bom Jardim, Chã de Alegria, Fer-
nando de Noronha, Gravatá, Ita-
pissuma, Moreno, Nazaré da Mata, 
Olinda, Recife e Tracunhaém.


