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A desembargadora federal Margarida
Cantarelli e o ministro Nilson Naves
(STJ), diretor-geral da Escola Nacional
de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados (Enfam) abrem na próxima
quinta-feira, às 16h, o 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 ocorrerá na sede da Esmafe5,
nos dias 14, das 16h às 18h30, e no dia
15, das 9h às 18h. Magistrados de
Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Sergipe
estarão participando do seminário, que

Ministro abre seminário sobre
Processo Penal

faz parte do Plano Nacional de
Aperfeiçoamento e Pesquisa para
Juízes Federais (PNA) e, em setembro,
será realizado para os magistrados do
Rio Grande do Norte e Ceará.
Informações: 3425.9861 e
www.trf5.jus.br.

Nos dias 14 e 28 de agosto, a 9ª Vara da Justiça
Federal no Ceará (JFCE) realiza leilão judicial de
bens móveis e imóveis avaliados entre R$ 200 e
R$ 350 mil. Entre os bens leiloados encontram-se
terrenos, imóveis, embarcação e livros. O leilão
será realizado no auditório da Seção Judiciária do
Ceará, em Fortaleza, a partir das 13h. Pessoas
físicas, que estejam na livre administração de
seus bens, e pessoas jurídicas regularmente constituídas poderão participar do
leilão. A lista dos bens com todos os detalhes encontra-se no edital disponível no
site da justiça federal do Ceará (www.jfce.gov.br).

JFCE realiza leilão judicial

Estão abertas as inscrições para seleção
de conciliadores para o Juizado Especial
Federal da 7ª Vara da Justiça Federal na
Paraíba. As inscrições seguem até o
próximo dia 20 e devem ser feitas das
12h às 18h, de segunda à sexta-feira, na
sede da Seção Judiciária da Paraíba, em
João Pessoa. Estão sendo oferecidas
oito vagas de conciliadores. A função é
gratuita e tem duração de dois anos.

JEF da Paraíba
seleciona conciliadores

Os servidores interessados em integrar
o Banco de Instrutores do TRF5, visando
promover capacitações e treinamentos
nesta Corte, devem confirmar, junto ao
NDRH, as inscrições para o curso de
Formação de Instrutores Internos. Quem
ainda não se inscreveu deve se
apressar, porque o NDRH está fechando
as últimas vagas. Informações e
inscrições: 9818/9821.

Últimas vagas para
curso de instrutores

A diretora-geral Sorária
Caio promove amanhã e
quinta-feira, em Aracaju,
reuniões com os diretores
das secretarias adminis-
trativas das Seções Judi-
ciárias da 5ª Região. Os
diretores do TRF5 Onaldo Magueira (Pes-
soal), Sebastião Campelo (Orçamento e
Finanças) e Massanori Takaki (Informática)
também participam dos encontros, na se-
de da Justiça Federal em Sergipe, e conta-
rão com a participação dos diretores Ana
Isabel Furtado (SJPE), Cícero Caldas Neto
(SJPB), Isabel Umbelino (SJRN), José
Maria Borges Neto (SJCE), Helena Ferrei-
ra (SJAL) e Marcelo Habib Melo (SJSE).

Diretores se reúnem
em Aracaju

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

Confraternização
para magistrados
Para celebrar a Data de Criação
dos Cursos Jurídicos no Brasil (11
de agosto), a Caixa Econômica
Federal promove uma
confraternização para os
desembargadores do TRF5 e os
juízes federais de Pernambuco. O
evento acontece hoje, às 17h, no
Espaço Memória da Justiça
Federal (SJPE, no Jiquiá).


