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TRF5 promove seminário de atualização 
sobre Processo Penal

JFCE promove curso sobre gestão 
de conflitos
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Encontro Regional Nordeste do Programa Valorização: Juiz 
Valorizado, Justiça Completa! tem nova data 
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Dia da Compreensão Mundial

omeça hoje, na Sala das Tur-
mas Norte do Tribunal Regio-

nal Federal da 5ª Região – TRF5, o 
“Seminário de Atualização: A prá-
tica do Processo Penal da Justiça 
Federal”. A capacitação é destinada 
a servidores das secretarias proces-
santes e dos gabinetes do Tribunal, 
bem como das varas das Seções 
Judiciárias da 5ª Região, através de 
videoconferência. Serão oito en-
contros, com 4 horas diárias, cada, 
totalizando 32 horas-aula. Neste 
primeiro dia, o juiz federal César 
Arthur de Carvalho abordará as 

considerações básicas 
sobre o Processo Pe-
nal na Justiça Federal: 
competência penal da 
Justiça Federal; Inquéri-
to policial; Ação penal; 
procedimento comum; comunica-
ções processuais. 
Atualização - A realização do Se-
minário foi motivada pelas recen-
tes mudanças legislativas e juris-
prudenciais que o Processo Penal 
vem experimentando nos últimos 
anos. A coordenação técnica do 
evento é da diretora da Secretaria 

Judiciária 
do TRF5, 
Telma 
Motta, e a 
coordena-
ção admi-

nistrativa está a cargo da diretora 
do Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (NDRH), 
Nathiene Alencar de Sá. O segun-
do encontro será realizado no dia 
24/09 e terá como tema central 
“Prisão e liberdade provisória”. A 
programação prossegue nos dias 
01, 08 e 15/10 e 5, 12 e 19/11.

Foi transferido para 1º de outubro 
o Encontro Regional Nordeste do 
Programa Valorização: Juiz Valori-
zado, Justiça Completa! O evento 
estava agendado para acontecer 
em setembro. Realizado pelo 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), com apoio do TRF5, do 
TJPE e do TRT6, o encontro acon-

tecerá na sede do TRF5, a partir 
das 9h30, e contará com a presen-
ça dos presidentes e corregedores 
dos tribunais, diretores de escolas 
judiciais, diretores de comunicação 
e presidentes das associações de 
magistrados dos estados do Nor-
deste. O programa busca debater 
mecanismos de valorização da ma-

gistratura 
e do Poder 
Judiciário, 
tanto em 
sua estru-
tura inter-
na como 
perante a 
sociedade. 

Começa hoje (17/9) e segue até 
o dia 21 de setembro, na sede da 
Justiça Federal no Ceará (JFCE), o 
curso Gestão de Conflitos - Técni-
cas Autocompositivas. Destinado 
a servidores, a capacitação terá 
aulas teóricas (30h) e práticas, 
ministradas pelo juiz federal Dar-
tanhan Vercingetorix de Araújo 
Rocha, coordenador da Concilia-
ção na JFCE. O objetivo é capa-

citar servidores, conciliadores e 
gestores da JFCE para exercício 
da função de mediador/concilia-
dor no âmbito dos respectivos 
órgãos de lotação. Haverá uma 
segunda turma no período de 26 
a 30 de novembro. As aulas prá-
ticas para a primeira turma ocor-
rerão entre 24 de setembro e 11 
de outubro, e para a segunda 
turma, no período de 03 a 13/12.

A próxima edição do Seridó Jurí-
dico será realizada nesta quarta-
-feira (19/9) e terá como tema do 
debate o “Direito à Saúde: como 
efetivar?”. O evento acontecerá às 
18h30, no auditório do Tribunal 
do Júri do Fórum da Justiça Es-
tadual de Caicó. Os palestrantes 
serão o diretor da Liga Norte-
-riograndense contra o Câncer, 
Ricardo Curioso, o advogado da 
União, Francisco Livanildo da Silva, 
e a Promotora de Justiça, Fladja 
Raiane. As inscrições são gratuitas 
e podem ser feitas através do site 
da Justiça Federal no Rio Gran-
de do Norte: www.jfrn.jus.br, mas 
devem ser confirmadas mediante 
a doação de um quilo de alimento 
não perecível, que será entregue 
no dia do evento. O projeto Seridó 
Jurídico, que ocorre mensalmen-
te, é promovido pela Subseção da 
Justiça Federal do Rio Grande do 
Norte em Caicó, em parceria com 
a Justiça Estadual do RN, OAB-
-Seccional de Caicó, Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte 
- CERES/Caicó e a Casa do Empre-
sário de Caicó.

Começam hoje as inscrições pra 
concorrer a uma vaga de remoção, 
por permuta, para outra localida-
de onde haja órgãos da Justiça 
Federal no Concurso Nacional 
de Remoção 2012. O concurso 
destina-se aos servidores do Con-
selho da Justiça Federal (CJF) e da 
Justiça Federal de primeiro e se-
gundo graus. O Edital do concurso 
poderá ser acessado no portal do 
CJF (www.cjf.jus.br), clicando no 
banner, localizado no lado esquer-
do da página inicial. As inscrições 
podem ser feitas até o dia 28.


