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A Escola de Magistratura
Federal da 5ª Região deu
início ontem ao Curso de
Iniciação à Magistratura
para os 16 novos juízes
federais substitutos. Partici-
param da solenidade de
abertura os desembarga-
dores federais Francisco
Cavalcanti e Lázaro Guimarães,
respectivamente diretor e vice-diretor
da Esmafe5. Para Francisco Caval-

canti, “os magistrados
devem ter ciência do
seu papel como julga-
dores na sociedade”.
Pela manhã, a juíza
federal Germana
Moraes (SJCE) apre-
sentou o painel “O
CNJ e o Desenvolvi-

mento do Poder Judiciário” e, à tarde, o
desembargador federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria abordou o tema “Limites

Esmafe5 realiza curso para novos juízes federais

Permutas
O Analista Judiciário Hedwio Car-

valho (STJ) quer permutar com
servidor da 5ª Região,

preferencialmente do Ceará.
Contato: (85) 3452.2790.

do Controle Judicial dos Atos Discricio-
nários”. O curso se estenderá até o dia
17, no auditório da nova sede da
Esmafe5 (Anexo I). Serão oferecidos
painéis e palestras sobre diversos te-
mas, como a relação entre magistrados
e a Imprensa e Administração de Varas.

O presidente
do TRF5 José
Baptista de
Almeida Filho
promoveu
reuniões com
magistrados
das Seções
Judiciárias do Ceará, de Pernambuco e
de Alagoas para tratar da situação
funcional dos juízes. O debate ocorreu
em face da decisão do Conselho da
Justiça Federal, que determinou a

relocalização das Varas Federais
criadas nos municípios de Crateús,
Iguatu, Quixadá e Tauá, no Ceará;
Goiana, Ouricuri e Palmares, em
Pernambuco; e União dos Palmares,
em Alagoas.

Presidente reúne magistrados
do Ceará, Alagoas e Pernambuco

Os servidores interessados em
estudar ou reciclar o aprendiza-
do em idioma estrangeiro po-
dem contar com o desconto de
15% no valor da mensalidade
na Today Idiomas. O benefício
também é estendido aos de-
pendentes dos funcionários,
de acordo com convênio
estabelecido com o TRF5. As
matrículas para o segundo
semestre letivo estão abertas.
Mais informações: 3465.8699.

Servidor tem
desconto em curso
de idiomas

Lázaro Guimarães e
Francisco Cavalcanti

Até o dia 10 de agosto, a Seção Judiciá-
ria de Pernambuco realiza inscrições pa-
ra a seleção de conciliadores dos Juiza-
dos Especiais Federais. Os interessados
devem se dirigir à sede da Justiça Fede-
ral (Jiquiá), das 12h às 18h, de segunda
à quinta-feira, e das 8h às 13h na sexta-
feira. Podem concorrer às vagas bacha-
réis ou acadêmicos de Direito, desde
que tenham metade do curso concluído.
Maiores informações: 3229.6135.

Justiça Federal seleciona
conciliadores para JEFs

Ana Lúcia Gomes da Silva (Técni-
ca Judiciária da 2ª Região), no
Rio de Janeiro, quer permutar

 com servidor da 5ª Região.
Contato: (21) 9403.1701.

Conselho da Justiça Federal realiza
Sessão Extraordinária no STJ.

Luiz
Alberto
Gurgel


