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Aniversariantes

TERÇA

O

Justiça Federal na 5ª Região ganha  16 
novos juízes

Concurso Nacional de Remoção 2012

Ana Patrícia Lopes F. da Fonseca
Gab. Des. Fed. José Maria Lucena
Sílvia da Silva Santana Pereira
Subsecretaria de Material e Patrimônio
Roberta Lúcia Costa F. Dias Santos
Gab. Des. Fed. Francisco Cavalcanti
Gilvan Ferreira da Costa Filho
Gab. Des. Fed. Manoel Erhardt

Simpósio Internacional discutirá combate 
à corrupção e improbidade administrativa

Prorrogada a data de envio de enunciados 
à I Jornada de Direito Comercial

Abertas as inscrições para o 
Seminário “A prática do Processo 
Penal na Justiça Federal” 

presidente do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região 
– TRF5, desembargador fe-

deral Paulo Roberto de Oliveira 
Lima, dará posse a 16 novos juízes 
federais substitutos na próxima 
quarta-feira (5/09), às 17h30, no 
salão do Pleno do TRF5. Os novos 
magistrados foram aprovados no 
XI Concurso Público do TRF5 para 
juiz federal substituto. De um total 
de 3.575 candidatos inscritos, 18 
conseguiram aprovação em todas 
as etapas do certame. Dois apro-
vados tomarão posse posterior-
mente. 

Programa de formação – Antes 
de assumir as funções, os novos 
juízes passarão por um programa 
de formação, coordenado pela 
Escola de Magistratu-
ra Federal da 5ª Região 
(Esmafe5), a partir do 
dia 10 de setembro. O 
Curso de Iniciação à 
Magistratura terá 520h 
de duração e inclui te-
mas como “Deontologia, 
Ética e Relacionamento”, 
“Prática penal / Psicolo-
gia Judiciária”, “Impactos 
das decisões judiciais” 

e “Capacitação em Recursos da 
Informação”, além do estágio nas 
varas (240h), uma das inovações 
no programa desta edição. 

Os servidores interessados em 
concorrer a uma vaga de remoção, 
por permuta, para outra localida-
de onde haja órgãos da Justiça 
Federal, devem ficar atentos ao 
prazo de inscrição no Concurso 
Nacional de Remoção 2012. Na 
semana passada, o Conselho da 
Justiça Federal (CJF) divulgou o 
cronograma das inscrições que 

começam na segunda-feira (17) e 
seguem até o dia 28 de setembro. 
O concurso destina-se aos servi-
dores do Conselho da Justiça Fe-
deral (CJF) e da Justiça Federal de 
primeiro e segundo graus. O Edital 
do concurso poderá ser acessado 
no portal do CJF (www.cjf.jus.br), 
clicando no banner, localizado no 
lado esquerdo da página inicial.

Será realizado entre os dias 17 
de setembro e 19 de novembro, 
o Seminário “A prática do Pro-
cesso Penal na Justiça Federal”, 
que tem como público-alvo os 
servidores das varas das Seções 
Judiciárias da 5ª Região, servi-
dores das secretarias processan-
tes e dos gabinetes do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região - 
TRF5. Na programação constam 
palestras sobre o processo penal 
na Justiça Federal, prisão e liber-

A Escola Superior do Ministério 
Público da União (ESMPU) e a 
Escola Nacional de Magistratura 
da França (ENM), com o apoio da 
Embaixada da França no Brasil, 
promovem, nos dias 26, 27 e 28 
de setembro, em São Luís (MA), o 
Simpósio Internacional Brasil-Fran-
ça sobre corrupção e improbidade 
administrativa: instrumentos de 

prevenção e repressão. Aberta ao 
público e gratuita, a atividade de 
extensão oferece 180 vagas. As 
inscrições seguem até às 12h de 
amanhã, somente pelo endereço 
www.esmpu.gov.br, opção “Inscri-
ções”. Os candidatos serão sele-
cionados por sorteio eletrônico. A 
ESMPU divulgará em breve o local 
de realização da atividade.

O Centro de Estudos Judiciários do 
Conselho da Justiça Federal pror-
rogou o prazo para envio de enun-
ciados para a I Jornada de Direito 
Comercial até o dia 16. O evento 
será realizado pelo Centro de Estu-
dos Judiciários do Conselho da Jus-
tiça Federal (CEJ/CJF), entre os dias 
22 e 24 de outubro, e tem o objeti-

dade provisória, recursos no pro-
cesso penal, inquérito policial, 
medidas cautelares e ação penal. 
Com um total de 32 horas/aula, 
distribuídas em 8 dias de 4 horas 
diárias, sempre das 8h às 12h, 
os encontros serão realizados na 
Sala das Turmas e serão transmi-
tidos por videoconferência para 
as seções judiciárias. Os interes-
sados podem fazer a inscrição 
até o dia 14 no portal do TRF5, 
na seção de eventos.

vo de analisar tópicos relevantes do 
Direito Comercial, visando adaptá-
-los às inovações legislativas, dou-
trinárias e jurisprudenciais. Todas 
as instruções para encaminhar as 
propostas e informações sobre 
inscrição estão disponíveis no site 
do CJF (www.jf.jus.br), no item Ser-
viços/Cursos e Eventos.


