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a partir do dia 18 de março
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de Março11
TERÇA

A servidora Gisele F. Braz, analista 
judiciário - área judiciária da Justiça 

Federal no Ceará (Subseção de Li-
moeiro do Norte), deseja permutar 

com servidores das Seções Judiciárias 
de Sergipe, Alagoas ou Pernambuco. 
Gisele informa que, diante do edital 

aberto de remoção, existe a possi-
bilidade de ela ser removida para a 
Subseção Judiciária de Juazeiro do 

Norte ou para a de Sobral. Contato 
pelo telefone (79) 9105-7034 (TIM), 
ou pelos e-mails gfbraz@ig.com.br 

ou gisleidebraz@jfce.jus.br.

Aspectos jurídicos da Copa do Mundo 2014 serão 
discutidos no TRF5

Paraíba realiza leilão judicial

Programa de
pesquisas

em início, no próximo dia 
18/03, a inspeção no Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região – 
TRF5, presidida pelo corregedor-
-geral da Justiça Federal, ministro 
Arnaldo Esteves. Os trabalhos 
serão realizados até o dia 25/03 e 
abrangerão secretarias, gabinetes, 
seções e setores. As atividades 
jurisdicionais e administrativas 
deverão prosseguir normalmente 
durante esse período. A inspeção 
será conduzida pelos desembar-
gadores federais da 3ª Região, 
Luis Carlos Hiroki Muta e Nelton 

Agnaldo Moraes dos Santos; o 
juiz federal auxiliar da Corregedo-
ria Geral da Justiça Federal, Jorge 
Gustavo Serra de Macêdo Cos-
ta - que coordenará os trabalhos 
de inspeção; bem como os juízes 
federais César Cintra Jatahy Fonse-
ca, Hermes Gomes Filho e Itelmar 
Raydan Evangelista, da 1ª Região. 
A Corregedoria Geral da Justiça 
Federal realiza inspeção nos tribu-
nais regionais federais a cada dois 
anos. A última inspeção realizada 
no TRF5 aconteceu durante o perí-
odo de 11 a 20 de junho de 2012.

A Escola de Magistratura Fede-
ral da 5ª Região (Esmafe), em 
parceria com o Centro de Estu-
dos Judiciários do Conselho da 
Justiça Federal (CEJ/CJF), realiza 
o seminário “Copa do Mundo 
2014: Lei Geral e Aspectos Jurídi-
cos”. O evento acontece na quin-
ta e sexta-feira (13 e 14/03), das 

9h às 18h30, no Pleno do TRF5. De 
acordo com a programação, o se-
minário será realizado por meio de 
painéis e mesas redondas. Entre os 
assuntos debatidos estão “Proprie-
dade intelectual e Copa do Mun-
do: aspectos cíveis e penais”; “Os 
Desafios da Justiça Federal para 
a Copa do Mundo”; “Responsabi-

lidade Civil por Danos e a Lei Geral da 
Copa”; “O legado jurídico da Copa 2014 
- Regime Diferenciado de Contratação”, 
entre outros. A programação completa 
está disponível no link: www.trf5.jus.br/
eventosinternet. Os interessados devem 
fazer as inscrições até amanhã, 12/03, 
através do link referido, ou na quinta-
-feira, 13/03, no local do evento.

Na próxima quinta-feira (13/03), 
a Justiça Federal na Paraíba 
(JFPB) promoverá o primeiro 
Leilão Judicial Unificado deste 
ano, com bens relativos a pro-
cessos que tramitam nas 3ª, 4ª, 
5ª, 8ª, 10ª e 14ª varas federais 
naquele Estado. Serão leiloados 
bens móveis e imóveis, tais como 

terrenos, ônibus, carros, motos, 
aparelhos clínicos, eletroeletrô-
nicos, entre outros. O leilão será 
realizado, a partir da 9h, nas mo-
dalidades presencial (auditório 
da Justiça Federal em Campina 
Grande), telepresencial (João Pes-
soa, Sousa e Patos) e virtual. Mais 
informações: www.jfpb.jus.br.

O Centro de Estudos Judiciários 
(CEJ) do Conselho da Justiça Fe-
deral (CJF) comunica que o Centro 
Judicial Federal (Federal Judicial 
Center), dos Estados Unidos, abriu 
inscrições para o Visiting Foreign 
Judicial Fellows Program, progra-
ma voltado para magistrados que 
desejem realizar pesquisas sobre 
temas relevantes para seus países 
de origem, durante um período de 
seis meses nos escritórios do Cen-
tro Judicial Federal, de Washington 
D.C. Mais informações estão dispo-
níveis no endereço: http://www.fjc.
gov/ijr/home.nsf/page/vfjf.


