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Aniversariantes

Curso da Esmafe poderá servir de modelo 
para outras escolas judiciais do Brasil

rojeto do Curso de Iniciação 
à Magistratura 2014 da Esco-

la de Magistratura Federal da 5ª 
Região (Esmafe) poderá servir de 
modelo para os cursos das esco-
las judiciais e de magistratura de 
todo País. Na semana passada, a 
Esmafe recebeu da Escola Nacio-
nal de Aperfeiçoamento de Magis-
trados Ministro Sálvio de Figuei-
redo Teixeira (Enfam), pedido de 
autorização para divulgação do 
projeto da 5ª Região, que deverá 
ser utilizado no processo de cre-
denciamento de cursos similares. 
“Durante reunião do Comitê Técni-
co de Formação e Pesquisa (CTAF) 
da Enfam, realizada segunda-feira 
(15), a Secretária Executiva da En-

fam, Rai Veiga, referiu-se ao nosso 
Curso de Iniciação à Magistratura 
da Esmafe como o mais bem es-
truturado do Brasil, dentre todas 
as escolas judiciais e de magistra-
tura, sejam federais ou estaduais. 
Isso é motivo de grande alegria 

para o Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região e para a nossa Esco-
la”, comemorou o coordenador da 
Esmafe, Luiz Albuquerque. 
Reconhecimento - O diretor da 
Esmafe, desembargador federal 
Marcelo Navarro, fez questão de 
parabenizar a todos pelo reco-
nhecimento do curso por parte da 
Enfam. “O esforço e dedicação tor-
nam possível a realização da capa-
citação com a qualidade e a efeti-
vidade reconhecidas pela Enfam. 
Agradeço a inestimável contribui-
ção dos juízes federais dos Núcle-
os das seccionais e servidores para 
o atingimento dos objetivos desta 
Escola”, ressaltou Navarro.

O presidente do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região, de-
sembargador federal Francisco 
Wildo, assinou a nomeação de 37 
novos servidores aprovados no 
concurso de 2012. A lista com os 
nomes e respectivas lotações foi 

publicada na edição de ontem do 
Diário Eletrônico da Justiça Federal 
da 5ª Região, que pode ser con-
ferida na página do Tribunal na 
internet: www.trf5.jus.br. Do total 
de nomeações, apenas uma não 
é decorrente da autorização para 

instalação de duas varas federais 
em Maracanaú, no Ceará, mas 
em razão da vacância de cargo 
por morte de servidor. As novas 
varas serão instaladas no dia 23 
de outubro. Mais informações: 
www.trf5.jus.br.

O núcleo potiguar da Esmafe 
está com inscrições abertas para 
o Projeto Quinta Jurídica, que 
será realizado na quinta-feira, dia 
25/09. Nesta edição, o debate 
versará sobre o tema “Concilia-
ção, Mediação e Arbitragem no 
Rio Grande do Norte”. O assunto 
será abordado pelo professor 
da UFRN, Diogo Pgnatare, pelo 
subprocurador geral da Repú-
blica aposentado, Edilson Alves 
de França, e pelo advogado da 
Caixa Econômica Federal, Salva-
dor Congentino. As inscrições 
são gratuitas e podem ser feitas 
através do site: www.jfrn.jus.br.

Estimular a capacitação profissional 
e facilitar o acesso ao mercado de 
trabalho são os principais instru-
mentos para mudar os índices de 
reincidência criminal no Brasil. É o 
que mostra uma das reportagens 
do programa Via Legal de hoje, 
que foi até a Justiça Federal no Rio 
Grande do Norte para conhecer um 
projeto realizado com ex-detentos 
que buscam uma segunda chance. 
Esta edição do programa também 
fala sobre as consequências da falta 
de regulamentação da profissão de 
designer de interiores; e sobre um 
impasse envolvendo construções 
indevidas em áreas de dunas no 
litoral do Rio Grande do Sul. Por lei, 
o espaço deve ser preservado de 
qualquer intervenção. No campo 
da educação, o Via Legal repercute 
uma decisão judicial que permitiu 
a matrícula de um aluno em dois 
cursos superiores de universidades 
públicas; e ainda trata da batalha 
travada por um casal para conse-
guir matricular a filha, que estudou 
em colégios públicos no exterior, 
em uma escola tradicional do Rio 
de Janeiro. O Via Legal começa às 
21h30, na TV Justiça. As reporta-
gens também podem ser assistidas 
no canal do Youtube do programa 
(http://www.youtube.com/user/pro-
gramaViaLegal).

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) disponibilizou, no seu por-
tal, uma consulta pública sobre a 
minuta da resolução que dispõe 
sobre as políticas públicas voltadas 
à sustentabilidade no Poder Ju-
diciário. A minuta prevê a criação 
de unidades ou núcleos socioam-
bientais para criação de projetos, 
desenvolvimento de ações de 
sustentabilidade, monitoramento 
de metas anuais de economia de 
recursos e avaliação de resulta-
dos. O Balanço Socioambiental do 
Poder Judiciário será alimentado 
por informações consolidadas em 
relatórios de acompanhamento 
do PLS-PJ e as informações serão 
publicadas anualmente pelo Con-
selho nos sites dos respectivos ór-
gãos do Poder Judiciário. A consul-
ta ficará disponível até o dia 7/10.


