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Juízes federais de Pernambuco,
Paraíba, Alagoas e Sergipe estarão
participando, nos dias 14 e 15 de
agosto, do seminário “Processo Penal:
Reforma no Código e nos Paradigmas
– em Busca da Eficiência Penal”,
promovido pela Escola de Magistratura
Federal da 5ª Região. O evento faz
parte do Plano Nacional de
Aperfeiçoamento e Pesquisa para
Juízes Federais (PNA) e ocorrerá na
sede da Esmafe5. O evento será aberto
no dia 14, às 16h, pela desembargadora
federal Margarida Cantarelli (diretora da
Esmafe5) e contará com a presença do
ministro Nilson Naves (STJ), diretor-geral
da Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados
(Enfam). Em seguida, o professor
Nilzardo Carneiro Leão vai ministrar a
palestra “A essência da Reforma do
CPP, a produção antecipada da prova e o
sistema acusatório”. Na sexta-feira, às
9h, o desembargador federal Lázaro
Guimarães (mestre em Direito pela
Unicap) fará a conferência “A oitiva das
testemunhas no CPP reformado e o fim
da audiência presencial”. Até o final da
tarde, serão proferidas mais  quatro
palestras. Em setembro, o mesmo

Processo Penal é abordado em
seminário da Esmafe5

seminário será realizado para os
magistrados do Rio Grande do Norte e
Ceará. Informações e inscrições:
3425.9861 e www.trf5.jus.br.

O diretor da Subsecretaria de Pessoal do TRF5, Onaldo
Mangueira, participa do Encontro de Dirigentes de
Recursos Humanos da Justiça Federal, que acontece até
amanhã, no Centro de Treinamento da Justiça Federal
(Centrejufe), em Brasília. Durante o encontro, profissionais
de RH dos Tribunais Regionais Federais e das Seções
Judiciárias discutirão propostas de alterações de resolu-
ções relevantes para os servidores, a exemplo de questões
relativas a férias, regulamentação do adicional de qualifica-
ção, auxílio pré-escolar, consignações e auxílio-saúde.

Encontro de Dirigentes de RH

O NDRH dis-
ponibilizou,
na Intranet
(portal do
servidor), a
relação de
cursos reali-
zados pelos
servidores do TRF5 entre os anos de
2002 e 2007, contemplados pela Lei
nº. 11.416/2006 que regulamentou o
Adicional de Qualificação (AQ). São
cursos de graduação, pós-graduação,
especialização e capacitação em
áreas de interesse da Justiça Federal.
A listagem contém um breve histórico
de cada um dos referidos cursos, a
carga horária e o percentual referente
ao que faz jus ao Adicional de Qualifi-
cação por Ações de Treinamento.
Informações com o NDRH, pelos
ramais 9818 e 9821.

NDRH disponibiliza
na Intranet cursos
que incidem AQ

Luciana Costa (servidora do TRT/
6ª), deseja permutar com servidor

da Seção Judiciária de Pernambu-
co. Contatos: (81) 9948.9422 e
lucianaqgcosta@hotmail.com.

Permuta

O ministro Cesar Asfor Rocha
assinou, semana passada, o
resultado final do 1º Concurso Nacional
de Remoção. De acordo com a
Secretaria de Recursos Humanos do
Conselho da Justiça Federal, após a
publicação deste resultado não caberá
mais recurso e nem desistências. Os
servidores contemplados deverão
procurar os órgãos de origem para
acertar os detalhes necessários para a
expedição do ato de remoção. O
resultado final já está disponível no site
da Justiça Federal
(www.justicafederal.jus.br).

Sai resultado do
Concurso Nacional
de Remoção


