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Esmafe/SE sedia curso “Audiência no 
JEF: Técnicas e Aspectos Práticos”  

de Maio21
QUARTA

Simpósio internacional debate enfrentamento ao tráfico de pessoas

Aniversariantes

Juiz Federal Thiago Mesquita 
Teles de Carvalho

SJCE

Maria Isabella da Motta Reis
Secretaria Administração Predial
Telma Lisot de Miranda
Divisão da 4ª Turma
Tereza Cristina Rabelo Pessoa de Mello
Gab. Des. Fed. Luiz A. Gurgel de Faria

Terceira Turma  

Inscrições para estagiários na 
Subseção de Petrolina

Portal “Gestão de 
Contratos”agistrados e servi-

dores que atuam em 
Juizados Especiais Federais 
(JEF) e/ou em Turmas Recur-
sais participam, no período 
de 26 a 28/05, do curso de 
aperfeiçoamento “Audiência 
no JEF: Técnicas e Aspectos 
Práticos”, para fins de vitali-
ciamento e promoção, com 
credenciamento na Escola 
Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magis-
trados (Enfam). O curso, pro-
movido pela Escola de Magistratu-
ra Federal da 5ª Região (Esmafe), 
por meio da seccional de Sergipe, 
faz parte do Plano Nacional de 

Aperfeiçoamento e de Pesquisas 
para Juízes Federais (PNA). A capa-
citação acontecerá na Seção Judi-
ciária de Sergipe, com transmissão 
simultânea, por meio de videocon-

ferência, para o TRF5 e respectivas 
sedes das seções judiciárias.
Programação- Durante três dias, 
serão ministradas palestras sobre 
as técnicas utilizadas na formula-
ção de perguntas, oitiva de partes 
e testemunhas; aspectos da inspe-
ção visual do segurado pelo juiz 
e os benefícios por incapacidade; 
a conciliação no JEF e após a ins-
trução: peculiaridades referentes 
à União, Caixa Econômica e INSS, 
entre outros. Os palestrantes do 
curso serão os juízes federais Fer-
nando Escrivani Stefaniu, Ronivon 
Aragão, Jailson Leandro de Sousa, 
Fábio Cordeiro de Sousa e Gilton 
Batista de Brito.  

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) e o Tribunal Regional do 
Trabalho da 1ª Região (TRT1) pro-
movem, nos dias 29 e 30 de maio, 
o IV Simpósio Internacional para 
o Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas. Destinado a magistrados, 
membros do Ministério Público, 
representantes do Ministério da 

Justiça, advogados públicos (De-
fensoria Pública da União, Estados, 
AGU), auditores fiscais do Trabalho, 
polícias judiciária e administrati-
va, Secretarias de Educação e da 
Saúde e Rede de Atendimento às 
Vítimas, o evento será realizado no 
TRT1, no Rio de Janeiro. De acordo 
com a pesquisa sobre o tráfico de 

pessoas nos 
11 estados 
de frontei-
ra do Brasil, 
realizada pelo 
Ministério da Justiça, em outubro 
do ano passado, pelo menos 475 
brasileiros, no período de 2005 a 
2011, foram identificados como 

vítimas desse crime, sendo a 
maioria mulheres entre 18 e 29 
anos, além de adolescentes. Mais 
informações: www.cnj.jus.br.

O presidente da Terceira Turma, 
desembargador federal Marcelo 
Navarro, comunica que as sessões 
ordinárias de julgamentos marca-
das para os dias 5 e 12 de junho 
serão substituídas, respectivamen-
te, por sessões extraordinárias que 
acontecerão nos dias 3 e 10/06, às 
14h, no Pleno desta Corte. Além 
do presidente, a Turma é compos-
ta pelos desembargadores fede-
rais Geraldo Apoliano e Luiz Alber-
to Gurgel.

O portal “Gestão de Contratos”, 
criado para facilitar o acesso aos 
normativos sobre o tema de ge-
renciamento de contratos no âm-
bito do TRF5, já está disponível 
na Intranet. O serviço, voltado 
para fiscais, gestores de contratos 
e demais interessados, pode ser 
acessado pelo banner do portal ou 
através da aba “Serviços”.

A Subseção Judiciária de Petro-
lina (SJPE) está com inscrições 
abertas, até hoje, para seleção de 
estagiários do curso de licencia-
tura ou bacharelado em Ciência 
da Computação.  O certame visa 
ao preenchimento de uma vaga 
imediata, além de cadastro de 
reserva. Os interessados devem 
efetuar suas inscrições na sede 
da subseção, localizada na Praça 

Santos Dumont, nº101, Centro 
de Petrolina. Para se inscrever, 
é preciso levar histórico acadê-
mico atualizado, documento de 
identificação com foto com vali-
dade nacional, CPF/MF, título de 
eleitor acompanhado do último 
comprovante de votação e 2 kg 
de alimentos não perecíveis, que 
serão doados a instituições assis-
tenciais.


