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D Aniversariantes

Inscrições para Seminário sobre Novo CPC terminam segunda-feira

Plano Nacional de Aperfeiçoamento 
para juízes federais será debatido
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iretores das escolas de ma-
gistratura dos cinco Tribunais 

Regionais Federais, que compõem 
o Conselho das Escolas da Magis-
tratura Federal (Cemaf), se reúnem 
na próxima segunda (30), das 14h 
às 18h, na sede do Conselho da 
Justiça Federal (CJF), em Brasília. O 
vice-diretor da Escola de Magistra-
tura Federal da 5ª Região (Esmafe), 
desembargador federal Edilson 
Nobre, participa da reunião, que 
será presidida pelo corregedor-
-geral da Justiça Federal e diretor 

do Centro de Estudos Judiciários 
(CEJ), ministro Og Fernandes. Tam-
bém compõe o Cemaf o presidente 
da Associação dos Juízes Federais 
do Brasil (Ajufe), Antônio César 
Bochenek. 
Pauta – Entre os pontos da discus-
são, a atualização do Plano Nacio-
nal de Aperfeiçoamento e Pesquisa 
para Juízes Federais (PNA); critérios 
de avaliação das escolas de magis-
tratura; compartilhamento de cur-
sos de Educação a Distância (EaD) 
em 2016; entre outros.

Estão abertas, até segunda (30), 
as inscrições para o “Seminário 
Novo CPC – Aspectos Práticos”, 
promovido pela Escola de Magis-
tratura Federal do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região – TRF5. 
Destinado a servidores, a capaci-
tação será realizada nos dias 3 e 
10 de dezembro, das 14h às 16h, 
na Sala das Turmas do TRF5. Os 
interessados podem se inscre-

ver pela Intranet. No primeiro dia, 
3/12, o juiz federal Frederico Ko-
ehler (JFPE) vai ministrar palestra 
sobre “Incidentes de Resolução de 
Demandas Repetitivas e de Assun-
ção de Competência”. Em segui-
da, o assessor do desembargador 
federal Paulo Roberto de Oliveira 
Lima e professor da Universidade 
Católica de Pernambuco, Marcos 
Netto, palestra sobre “Recursos 

com foco na Apelação e Agravos 
no Novo CPC”. Já no dia 10/12, 
o juiz federal Francisco Barros e 
Silva (JFPE) vai abordar a “Execu-
ção e cumprimento de decisões 
judiciais”. Para finalizar, o tam-
bém assessor do desembargador 
federal Paulo Roberto, Expedito 
Lima Braga Júnior, conclui a ca-
pacitação com o tema “Funda-
mentação das decisões judiciais”.

A Seção de Acompanhamento de 
Estágio de Nível Superior informa 
que as frequências dos estagiários 
do mês de novembro, bem como 
os requerimentos de descanso 
remunerado e desligamentos do 
mês de dezembro, devem ser 
entregues até o próximo dia 10 de 
dezembro, em virtude do recesso 
forense. Qualquer dúvida, procurar 
Mariana Araújo, no ramal 9803.

O servidor da Justiça Federal 
no Rio Grande do Norte (JFRN), 
José Carlos da Silva, será laure-
ado Embaixador das Artes pela 
Divine Académie Francaise des 
Arts, Lettres et Culture. O coor-
denador das atividades culturais 
e artísticas da JFRN será um dos 
30 homenageados, entre brasi-
leiros e franceses, contemplados 
com o título pela presidente da 

academia de arte francesa, a jor-
nalista Diva Pavesi. A cerimônia 
será realizada na cidade do Rio 
de Janeiro, no hotel Copacabana 
Palace, no dia 1º de fevereiro de 
2016.  Entre os contemplados es-
tão escritores, poetas, fotógrafos, 
teatrólogos, curadores, artistas 
plásticos, produtores culturais e 
demais personalidades do mun-
do artístico.

A Comissão Socioambiental da Jus-
tiça Federal em Alagoas (JFAL) re-
cebeu, na última quarta-feira (25), 
a primeira visita da Cooperativa 
de Catadores da Vila Emater (Co-
opvila), para realizar a retirada do 
primeiro lote de material reciclável, 
armazenado na sede da JFAL. Entre 
os papéis recolhidos estão, sobre-
tudo, processos de autos findos. 
A parceria com a Coopvila, a qual 
foi credenciada por chamamento 
público, foi firmada neste mês.

Reciclagem 
na JFAL


