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AniversariantesEsmafe define cronograma do Curso de 
Iniciação à Magistratura

Último dia para preenchimento do Censo dos Magistrados 

Primeira Turma altera horário da 
sessão extraordinária
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Confraternização 

Escola de Magistratura Fe-
deral da 5ª Região (Esmafe) 

e o Tribunal Regional Federal da 
5ª Região-TRF5 promovem, no 
período de 20/01 a 24/04/2014, o 
Curso de Iniciação à Magistratura, 
destinado aos novos juízes fede-
rais substitutos que forem apro-
vados no XII Concurso Público. 
O cronograma da capacitação foi 
definido, na última quarta-feira, 
pelo diretor da Esmafe, desem-
bargador federal Marcelo Navar-
ro, e pelos 10 coordenadores do 
curso. De caráter interdisciplinar, 
o treinamento está dividido em 
nove módulos, totalizando 480h/
aula, a serem realizados no audi-
tório da Esmafe (Anexo I). Contu-
do, o último módulo, que corres-
ponde à prática jurisdicional, será 
realizado na própria Seção Judi-
ciária na qual o magistrado for 
lotado. Na programação do curso 
constam palestras, painéis e de-
bates. De acordo com a Esmafe, 
as habilidades serão trabalhadas 
por meio de abordagens práticas 
e não fragmentadas, que visem 

à construção do 
conhecimento, 
da técnica e da 
capacidade de 
relacionar-se. O 
Curso de Forma-
ção inicial é parte 
integrante do 
Plano Nacional 
de Aperfeiçoa-
mento e Pesquisa 
para Juízes Fede-
rais − PNA e foi 
desenvolvido pelo Comitê Técnico 
de Aperfeiçoamento e Pesquisa − 

CTAP, sob a coordenação do Cen-
tro de Estudos Judiciários (CEJ).

Juízes, desembargadores, 
conselheiros e ministros em 
atividade têm até a meia 
noite de hoje para respon-
der ao Censo dos Magistrados. A 
pesquisa é uma iniciativa do Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ) 
e faz parte da segunda etapa do 
Censo Nacional do Poder Judiciá-
rio, que já ouviu mais de 170 mil 

servidores da Justiça em todo o 
país. A expectativa é de que 17 mil 
magistrados deem sua opinião so-
bre o trabalho que é desenvolvido 
nos seus tribunais. O objetivo da 
avaliação é ouvir o maior núme-

ro de magistrados, a fim de 
levantar os pontos que pre-
cisam ser melhorados, além 
de traçar um perfil de todos 

os envolvidos no funcionamento 
do Poder Judiciário. O resultado 
do Censo deve sair em meados 
de 2014. O tempo estimado para 
preenchimento do questionário é 
de até 10 minutos.

A Primeira Turma comunica que o 
horário da sessão extraordinária, 
que será realizada na próxima ter-
ça-feira, dia 17, foi alterado para 
as 16h. Dessa vez, a sessão acon-
tecerá na Sala das Turmas Sul, no 
2º andar, e não mais no Pleno, 

como informado anteriormente. 
De acordo com a Divisão da Pri-
meira Turma, a mudança ocorreu 
em virtude da realização da prova 
oral do XII Concurso Público para 
Juiz Federal Substituto, que come-
çará na próxima segunda-feira.

O clima de alegria tomou conta da 
confraternização de fim de ano da 
Subsecretaria de Pessoal , locali-
zada na ampliação do TRF5. Cerca 
de 30 pessoas, entre servidores e 
estagiários do Núcleo de Desen-
volvimento e Recursos Humanos 
(NDRH) e da Folha de Pagamento, 
se reuniram numa festa plena de 
descontração e da sensação de 
dever cumprido. 


