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Dia Internacional
do Livro

No próximo dia 26,
no auditório do
Tribunal de Justiça
de Sergipe,
acontecerá o III
Seminário Interna-
cional – Justiça
Federal. O evento,
que ocorrerá das
15h50 às 19h, abor-
dará o tema “Escutas
Telefônicas, Tutela
Nacional e Interna-
cional” e terá como homenageado o
desembargador federal Vladimir
Carvalho. O seminário é destinado a
servidores do Poder Judiciário, estudan-
tes e profissionais do Direito e está
sendo realizado pela Seção Judiciária de

Vladimir Carvalho é homenageado em Sergipe

A cerimônia de posse do
desembargador federal Vladimir
Souza Carvalho na Academia
Sergipana de Letras será realizada
no dia 26 de novembro, às 19h, no
Palácio Tobias Barreto, em Aracaju.
O acadêmico Luiz Antônio Barreto
fará a saudação ao magistrado,
eleito para ocupar a cadeira de nº
25, que pertenceu ao imortal Manoel
Cabral Machado. Natural do municí-
pio de Itabaiana, o escritor Vladimir
Carvalho é autor de mais de quinze
livros de diversos estilos literários, a
exemplo de contos, poesias, história
regional, folclore e jurídico.

Posse na Academia
Sergipana de Letras

Nesta segunda-feira, a equipe de líde-
res da Justiça Federal da 5ª Região
reúne-se com os técnicos de Planeja-
mento do TRF5 e das Seções Judiciá-
rias (integrantes do Comitê Regional de
Planejamento Estratégico) para aprovar
o conjunto de ações com o objetivo de
cumprir a Meta 1 de Nivelamento do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A
reunião contará com a participação da

Sergipe, núcleo sergipano da Esmafe5
e Escola de Magistratura do Estado de
Sergipe. As inscrições são gratuitas e
podem ser feitas até amanhã, através do
site www.jfse.jus.br.

desembargadora federal Margarida
Cantarelli, gestora das metas do CNJ.
Desde a última quinta-feira, a equipe do
Comitê Regional está reunida com o
consultor da Fundação Getúlio Vargas, que
foi contratado pelo CNJ para assessorar
todos os Tribunais do País, para validar o
Planejamento Estratégico da Justiça
Federal da 5ª Região. A reunião acontece
na sede da Esmafe5 (Anexo I).

Planejamento Estratégico da 5ª Região em fase final

NOVOS
MESTRES

No dia 14 de julho, a
servidora Maria de
Fátima Sarinho
Maciel defendeu a dissertação intitulada
“O Juízo Itinerante e o Acesso à Justiça:
um Estudo no Âmbito da Justiça
Federal da 5ª Região”, conclusão do
Mestrado em Gestão Pública pela
UFPE. A dissertação destaca a impor-
tância da implantação do juízo itinerante
para auxiliar no processo de ampliação
do acesso à Justiça no Brasil, corrobo-
rando com a previsão legal inserida no
artigo 107, parágrafo 2º do Texto
Constitucional acerca de sua instalação
nos Tribunais Regionais Federais.

Fátima Maciel

De hoje até a próxima quarta-feira,
acontece a II Semana de Criminalística
de Pernambuco, na Esmafe5 (Anexo I),
com tema central “A Perícia Essencial à
Justiça”, abordado por juízes, membros
dos Ministérios Públicos Federal e Esta-
dual e peritos criminais. Nesta edição, o
evento é organizado pela Associação
Nacional de Peritos Criminais Federais e
Associação de Polícia Científica.
Informações: (81) 3231-5452.

Curso sobre perícia criminal
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