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Escola de Magistra-
tura Federal da 5ª 
Região, dirigida pelo 

desembargador federal 
Manoel Erhardt, está com 
inscrições abertas para o 
curso “Direito Penal Eco-
nômico”, a ser ministrado 
por Janilson Bezerra de 
Siqueira, doutor em Direito Constitucional 
Tributário (UFPE), no núcleo do Rio Grande 
do Norte. As inscrições seguem até o dia 
03/06. O treinamento pretende oferecer aos 
magistrados e servidores que atuam na área 
criminal conhecimentos sobre as implicações 
do Direito Penal na Economia, propiciando a 
compreensão de suas influências no sistema 

Esmafe abre inscrições para 
curso de Direito Penal Econômico

de controle jurisdicional da 
administração pública adota-
do no direito brasileiro. Essa 
capacitação é de fundamental 
importância para a Justiça 
Federal, visto que a instituição 
detém a competência para 
processar e julgar os crimes 
contra o Sistema Financeiro 

Nacional e a Ordem Econômico-Financeira, 
assim como os crimes contra a Ordem Tribu-
tária que envolvam tributos federais. A ca-
pacitação será realizada nos dias 9 e 10/06 e 
oferece 30 vagas na modalidade presencial. 
A sua oferta a distância dependerá das con-
dições técnicas dos interessados. Mais infor-
mações: 3425.9830 / 3425.9826 / 3425.9246.

As atuações das 
polícias, do Mi-
nistério Público 
e do Judiciário 
nas ações cau-
telares penais 
são analisadas 
no livro A inefi-
ciência gerada 
pela tradição 
inquisitorial, de 
autoria do pro-
curador da Re-
pública Rodrigo 
Tenório, a ser lançado no 
próximo dia 26/05, no 
auditório da Justiça Fe-
deral em Alagoas - Pro-
jeto Quintas Jurídicas -, 
às 18h. Publicado pela 
Editora Juruá, a obra baseou-se na tese de 
mestrado defendida pelo autor em 2009, na 
Universidade de Harvard, e busca examinar 
o tema à luz dos princípios constitucionais, 
com foco na tradição inquisitorial do país e 
o prejuízo que ela gera à eficiência do pro-
cesso penal e, consequentemente, à própria 
sociedade. 

Giro Literário
Tradição inquisitorial 
do Direito brasileiro é 
tratada em livro

A única mulher em meio a 42 agentes 
de segurança. Essa é Aldelita de Olivei-
ra Moraes, que trabalha no TRF5 desde 
1989. Hoje, ela atua na sala de som, no 
1º andar do prédio. O som, aliás, também 
está presente na sua vida pessoal: Alde-
lita é compositora nas horas vagas, ten-
do escrito mais de 100 canções. “Tenho 
mais de mil na cabeça, mas ainda estou 
no anonimato”, brinca a agente. Além de 
compor, ela cuida de um sítio que ga-
nhou de presente dos pais, em Sanharó, 
a 185 km de Recife. E foi justamente com 
eles que aprendeu a valorizar a família, 
valor que transmitiu para o filho, Lucas. 
“Também repassei para ele o amor que 
sinto pela música. Ele está há um ano 
no Conservatório de Música Guararapes, 
tocando piano. É o meu orgulho”.

Está disponível no Portal da Justiça Fede-
ral (www.jf.jus.br/cjf) a versão eletrônica da 
edição nº 13 do Caderno da Turma Nacional 
de Uniformização dos Juizados Especiais 
Federais - TNU. A publicação traz decisões 
importantes da TNU nas sessões dos meses 
de dezembro de 2010 e março deste ano, 
como direito ao auxílio-doença, suspensão 
de aposentadoria e revisão da renda mensal.

Caderno de decisões da 
TNU já está disponível
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O sistema de consulta processual do TRF5, 
disponível no seu portal (www.trf5.jus.br), 
vem sendo aprimorado ao longo dos anos e 
oferece facilidade, rapidez e segurança para 
os usuários, com destaque para a integração 
com os serviços de Push e visualização do 
Acórdão. A excelência desse serviço é de-
monstrada em dados estatísticos: vem obten-
do, em média, 40 mil acessos por dia.

Consulta processual é 
destaque no portal do TRF5

Bendita seja entre os homens


