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Dia Nacional de
Combate ao Fumo

O concurso público para
juiz terá regras uniformes
em toda a Justiça Federal
com o objetivo de evitar
disparidades de acesso
entre os TRFs. A decisão
foi tomada, esta semana,
pelo Colegiado do Con-
selho da Justiça Federal,
que aprovou proposta de resolução ba-
seada em estudos da comissão compos-
ta pelo ministro Gilson Dipp (coordena-
dor-geral da Justiça Federal) e magistra-
dos indicados pelos presidentes dos
cinco TRFs. Os concursos passarão a
ser realizados em seis etapas: prova

CJF aprova modificação das
etapas de concurso para juiz

objetiva seletiva (1ª), duas
provas escritas (2ª),
sindicância da vida
pregressa e investigação
social, exame de sanida-
de física e mental e psico-
técnico do candidato (3ª),
prova oral (4ª) e avaliação
de títulos (5ª). A sexta e

última etapa corresponderá à participa-
ção em curso de formação inicial, uma
inovação que atende à Resolução da Es-
cola Nacional de Formação e Aperfeiçoa-
mento de Magistrados e aos objetivos do
Plano Nacional de Aperfeiçoamento e
Pesquisa para Juízes Federais (PNA).

Está prevista para o mês de outubro
mais uma edição do leilão virtual, realiza-
do pela 5ª Vara Federal de Alagoas
(Privativa das Execuções Fiscais), que
tem como juiz titular Raimundo Campos
Júnior. Dois leilões on line foram reali-
zados este ano, com resultados bastante
positivos em termos de crescimento de
arrecadação. Como dado comparativo, o
primeiro leilão de 2007, sem a imple-
mentação do leilão eletrônico, arrecadou
R$ 927,6 mil, entre arrematações e
acordos de parcelamento. Já o primeiro
leilão deste ano superou os R$ 10,5
milhões. O sistema de alienação de bens
por meio eletrônico, da forma como foi
adotado na Seção Judiciária de Alagoas,
que possibilita a participação em tempo
real ou não, é o primeiro efetivamente
implantado na 5ª Região, por isso foi
destaque em recente Programa Via
Legal (produzido pelo CJF).

Leilão on line é
sucesso em Alagoas

O espetáculo teatral “Bolero de Raquel II”,
interpretado por integrantes da ONG
Casa de Passagem, foi apresentado
ontem aos estagiários de nível médio
do TRF5, na sede da Esmafe5. A peça
aborda temas como violência, abuso
sexual e drogas e fez parte da progra-
mação da reunião socioeducativa, reali-
zada mensalmente para acompanha-
mento psicossocial dos adolescentes.

De
acordo
com a
supervi-
sora do
Progra-
ma, Sônia Paes, “os encontros
mensais visam avaliar o desempenho
profissional e as relações interpessoais
dos estudantes no âmbito do Tribunal”.

As fotos do espetáculo teatral para
estagiários, ontem, assim como

outros eventos ocorridos no Tribunal,
podem ser acessadas na Intranet. O
usuário deve clicar em SERVIÇOS e

escolher a opção GALERIA DE
FOTOS DE EVENTOS.

Fotos de eventos

Reunião traz espetáculo teatral


