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Valorização da magistratura será 
discutida hoje no TRF5

Curso de Iniciação à Magistratura 
aborda temas econômicos

Recursos no Processo Penal é assunto do Seminário 
de Atualização 
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oje, presidentes 
de tribunais, cor-

regedores de Justiça, 
diretores de escolas de 
magistratura e direto-
res de comunicação 
dos tribunais da região 
Nordeste estarão reuni-
dos, a partir da 9h30, no 
Pleno desta Corte, no 
Encontro Regional Nor-
deste do Programa de 
Valorização – Juiz valorizado, Justi-
ça completa!. O evento, coordena-
do pela Comissão Permanente de 

Eficiência Operacional 
e Gestão de Pessoas 
do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), tem o 
objetivo de promover 
a discussão sobre os 
mecanismos de valori-
zação da magistratura 
e do Poder Judiciário, 
tanto em sua estrutura 
interna como no rela-
cionamento com a so-

ciedade. O encontro reunirá cerca 
de 80 participantes dos tribunais 
de Justiça, do Trabalho e eleitorais 

dos estados de Pernambuco, Ce-
ará, Piauí, Maranhão, Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Sergipe, Bahia e 
Alagoas, além de representantes 
do TRF5 e das seções judiciárias 
da 5ª Região. Na pauta, temas 
como mecanismos de suporte e 
apoio ao trabalho judicial, forma-
ção teórico-prática dos magistra-
dos, a figura pública do magistra-
do na sociedade e comunicação 
dos tribunais com a sociedade. As 
propostas formuladas deverão ser 
contempladas em atos administra-
tivos do CNJ.

Hoje, das 8h às 12h, o “Semi-
nário de Atualização: A prática 
do Processo Penal da Justiça 
Federal” acontecerá na Sala das 
Turmas Norte do TRF5. O tema 
abordado será “Recursos no Pro-
cesso Penal”, que incluirá, entre 
outros assuntos, a teoria geral 
dos recursos, pressupostos re-

O Curso de Iniciação à Magis-
tratura segue na Esmafe5. Na 
última sexta-feira, os novos 
juízes federais tiveram aulas 
com o juiz federal da 5ª Vara 
da Seção Judiciária do Ceará, 
João Luis Nogueira Matias. A 
primeira parte do módulo, que 
relaciona Direito e Economia, 
tratou sobre “A ordem econô-

A supervisora da Seção de Con-
servação de Edificações/SIAP, 
Maria das Montanhas, informa 
que os servidores interessados em 
emagrecer com saúde terão até a 
próxima quarta-feira (3/10) para 
aderir ao Programa Propontos, 
do Vigilantes do Peso. Ela informa 
que, para ser formada uma nova 
turma, é necessário ter um número 

mínimo de 20 participantes. Caso 
até o final desta semana o número 
de servidores inscritos seja infe-
rior, o programa só deverá reto-
mar as atividades no próximo ano. 
De acordo com a supervisora, a 
maioria dos servidores que aderiu 
ao programa conseguiu atingir o 
objetivo de emagrecer com saúde. 
Mais informação pelo ramal 9418.

O Gabinete da Revista, dirigido pelo 
desembargador federal Francisco 
Wildo Lacerda Dantas, informa aos 
magistrados federais que o prazo 
para envio de artigos para a edição 
nº 100 da Revista de Jurisprudência 
foi prorrogado para 5/10. Os inte-
ressados em participar da edição 
comemorativa, poderão encami-
nhar artigos para o e-mail revista.
dir@trf5.jus.br. Mais informações 
através dos e-mails priori@trf5.jus.
br e vasco@trf5.jus.br ou dos telefo-
nes (81) 3425.9812 e 3425.9813.

mica na Constituição”, seguida 
de uma palestra sobre “História 
do Pensamento Econômico”. 
Durante a exposição, realizada 
no auditório da Escola de Ma-
gistratura Federal da 5ª Região 
(Esmafe5), o magistrado apon-
tou algumas mudanças no en-
tendimento jurídico de questões 
econômicas. 

cursais, recursos em espécie, 
extraordinário e em sentido 
estrito, apelação, embargos 
infringentes e de declaração. 
A palestra será ministrada 
pelo juiz federal César Arthur 
de Carvalho e transmitida 
por videoconferência para as se-
ções judiciárias da 5ª Região. Os 

próximos encontros serão nos 
dias 08 e 15/10, 5, 12 e 19/11.


