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O

Desembargadores do TRF5 participam 
da II Jornada de Direito Comercial 

Marcelo Navarro participa de Encontro 
sobre escolas judiciais e da magistratura 

de Fevereiro25
QUARTA

Gestores de TI da JF na 5ª Região 
se reúnem no TRF5

Via Legal

Declaração

diretor da Escola de Magis-
tratura Federal da 5ª Região 
(Esmafe), desembargador 

federal Marcelo Navarro, e o co-
ordenador pedagógico daquela 
escola, Luiz Albuquerque, parti-
ciparam, na última segunda-feira 
(23/02), em Brasília, do Encontro 
de diretores e coordenadores 
pedagógicos de Escolas Judiciais 
e da Magistratura. Durante o en-
contro foram avaliadas e discuti-
das as atividades e o plano anual 
de ações educacionais de 2015 
da Escola Nacional de Formação 
e Aperfeiçoamento de Magistra-
dos (Enfam) e das escolas judiciais 

Os diretores da área de Tecnolo-
gia da Informação (TI) das seções 
judiciárias da 5ª Região se reu-
niram, na segunda (23) e ontem 
(24), com a diretora da Subse-
cretaria de Tecnologia da Infor-
mação (STI) do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região - TRF5, 

e de magistratura. Os represen-
tantes das escolas judiciais e de 

Fernanda Montenegro. 
Entre os pontos princi-
pais da pauta, o Plano 
Diretor de TI (PDTI) para 
o biênio 2015-2017 e 
a revisão do Plano de 
Ação 2015 para a Região. De acor-
do com Fernanda Montenegro, 

A ocupação irregular de praias 
é o tema do programa Via Le-
gal desta semana. Na cidade 
de Barra de Santo Antônio, em 
Alagoas, a Justiça Federal de-
terminou a retirada de barra-
cas e proibiu qualquer tipo de 
construção na faixa de areia. A 
Prefeitura foi condenada a in-
tensificar a fiscalização e acabar 

Os desembargadores fede-
rais Edilson Nobre (vice-pre-
sidente) e Rogério Fialho 
participam da II Jornada de 
Direito Comercial, que será 
realizada de 25 à 28/02, na 
sede do Conselho da Justiça 
Federal (CJF), em Brasília. 
A II Jornada de Direito Co-
mercial tem o objetivo de 
analisar tópicos relevantes 
do direito comercial e adaptá-los 
às inovações legislativas, doutriná-
rias e jurisprudenciais. O encontro 
é voltado a ministros de tribunais 
superiores, magistrados federais, 
estaduais e trabalhistas. 

A Divisão de Folha de Pagamento 
solicita dos servidores requisita-
dos, inscritos nos programas de 
auxílio-alimentação, transporte e 
pré-escolar; a declaração do órgão 
de origem, informando que não 
recebem os referidos benefícios. 
O prazo de entrega é até o dia 
1º de abril de 2015, sob pena de 
suspensão desses auxílios na folha 

com o tráfego de veículos nas 
áreas mais vulneráveis, mas a 
equipe de reportagem flagrou o 
desrespeito à determinação. Con-
fira esta e outras notícias no Via 
Legal desta quarta-feira (25/02), 
que vai ao ar às 21h30, na TV 
Justiça. Assista também pela 
internet, no www.youtube.com/
programavialegal.

de abril. Quanto aos servidores do 
quadro e os requisitados que rece-
bem auxílio-transporte, faz-se ne-
cessário o recadastramento, atra-
vés dos seguintes documentos: 
formulário de inscrição (adquirido 
na intranet); cópia do comprovan-
te de residência; cópia do contra-
cheque (só para os requisitados). 
Informações pelo ramal 9344.

essa foi a primeira reunião pre-
sencial do ano.

magistratura fizeram uma ex-
planação das atividades desen-
volvidas em 2014. O desembar-
gador federal Marcelo Navarro 
apresentou o relatório de 2014, 
com os trabalhos desenvolvidos 
pela Esmafe. O magistrado fa-
lou, também, sobre as boas prá-
ticas aplicadas durante o ano, 
apontando os desafios a serem 
enfrentados. A Enfam mostrou 
seu planejamento para o ano de 
2015, tendo como destaque a 
divulgação das diretrizes peda-
gógicas criadas no ano passado 

para uniformizar a aplicação em 
nível nacional.


