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Escola de Magistratura Fe-
deral da 5ª Região (Esmafe5) 
divulgou o calendário de 

cursos programados para 2012. 
A grade reúne capacitações, atu-
alizações e debates sobre temas 
variados, como iniciação à Ma-
gistratura (XI concurso), Direito 
Homoafetivo, Filosofia Jurídica 
e Social, Ética nas Campanhas 
Eleitorais, Novo Código Florestal, 
entre outros. Os treinamentos se-
rão oferecidos aos magistrados na 

Esmafe5 divulga cursos previstos para 2012

O expediente do Tribunal Regional 
Federal da5ª Região - TRF5 e das 
Seções Judiciárias vinculadas (Per-
nambuco, Paraíba, Rio Grande do 
Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe) 
será alterado a partir da próxima 
sexta-feira (17), início do Carna-
val. Em virtude da dificuldade de 
acesso ao edifício-sede e prédios 
anexos, por conta dos desfiles das 
agremiações carnavalescas, na sex-
ta-feira (17/2), o horário da Corte 
será das 8 às 12h. Nos dias 20, 21 e 
22 (segunda, terça e quarta-feira de 
cinzas) o expediente será suspenso 
no Tribunal e nas Seções vincula-
das. A partir da quinta-feira (23/02), 
as atividades na Justiça Federal na 
5ª Região voltarão a sua normali-
dade, das 9 às 18h.

modalidade presencial, contu-
do a Esmafe5 planeja realizar 
transmissão simultânea, por 
meio de videoconferências, das 
sedes das seccionais, sempre 
que houver condições técni-
cas. A programação para 2012 
se inicia pelo núcleo potiguar, 
com o curso “O Projeto do 
Novo CPC (módulo II)” que 
será realizado entre os dias 27 
e 28/2. A relação completa dos 
cursos pode ser conferida na pági-

Expediente na 5ª 
Região muda 
durante o Carnavalna do TRF5 (internet/intranet), no 

seguinte caminho: Institucional/
Unidades --> Esmafe.

Os aprendizes 
do TRF5 estão 
de parabéns. 
Wanderson 
Oliveira de 
Carvalho, lo-
tado na Folha 
de Pagamento; 
Jeison Torres 
de Lima, lota-
do no gabinete do desembar-
gador federal Manoel Erhardt; e 
Henrique Emanuel de Oliveira, 
lotado na Distribuição, concluí-

ram o Ensino 
Médio e já 
conquista-
ram suas 
vagas no En-
sino Superior. 
O estudante 
Wanderson, 
16, passou 
no curso de 

Recursos Humanos da Faculdade 
IBGM e está ansioso para o início 
das aulas. “Achei muito bom ter 
passado. O melhor é que o curso 

tem tudo a ver com o local onde 
estagio aqui no Tribunal”, fes-
teja. O aprendiz Henrique, que 
também vai estudar Recursos 
Humanos na Facottur, explica 
que o estágio no TRF5 ajudou na 
sua escolha. “Eu vi que o curso 
tinha a ver comigo e os trabalhos 
administrativos que faço aqui 
ajudaram muito na hora da esco-
lha”, fala. Já o terceiro recém-uni-
versitário, Jeison, será estudante 
do curso de Educação Física da 
Faculdade Maurício de Nassau.

Durante o período de 11 a 20 de 
junho, o TRF5 passará por ins-
peção da Corregedoria Geral da 
Justiça Federal. A notícia foi dada 
pelo corregedor-geral da Justi-
ça Federal, ministro João Otávio 
de Noronha, durante a sessão do 
Colegiado do Conselho da Justiça 
Federal (CJF), realizada na semana 
passada. De acordo com o calen-
dário, os trabalhos da Corregedo-
ria se iniciam em 19/03 no TRF2, 
onde a inspeção segue até o dia 
28/03. Depois do TRF5, é a vez do 
TRF3, de 20 a 31/08, e do TRF4, de 
19 a 28/11. Segundo o correge-
dor-geral, o TRF1 foi inspecionado 
por ele, de 16 a 25/11/2011. O 
ministro Noronha aproveitou para 
anunciar as demais atividades a 
serem conduzidas pela Correge-
doria em 2012, inclusive as reuni-
ões do Fórum de Corregedores da 
Justiça Federal, presidido por ele, 
planejadas para acontecer a cada 
dois meses.

Corregedoria Geral 
da JF apresenta 
cronograma anual 
de inspeções

Aprendizes do TRF5 conquistam vaga na faculdade

Jeison, Wanderson e Henrique


