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Aniversariantes

SEGUNDA

O

NDRH representa TRF5 em Encontro de 
Educação Corporativa da Justiça Federal

Edilson Nobre participa do Seminário 
de Direito Administrativo no STJ
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Inscrições para 
curso de Execução 
Fiscal até sexta 

Centro de Estudos 
Judiciários do Con-
selho da Justiça 

Federal (CEJ/CJF) pro-
move nos dias 12 e 13 
de abril, no auditório do 
CJF, em Brasília, o En-
contro de Educação Cor-
porativa da Justiça Fe-
deral. Um dos objetivos 
do evento é discutir os aspectos 
que envolvem a adoção de um 

modelo educacional 
para a Justiça Federal. 
A diretora do Núcleo 
de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos 
- NDRH, Nathiene Alen-
car, representará o Tri-
bunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5 no 
encontro. Ela apresen-

tará, na tarde do dia 12 de abril, 
as experiências referen-

O desembargador federal Edil-
son Nobre participa, nos dias 
19 e 20 de abril, do Seminário 
de Direito Administrativo: Re-
flexões sobre jurisprudência do 
STJ - um diálogo no Tribunal 
por uma discursividade demo-
crática. O objetivo do seminário 
é promover uma reflexão crítica 
sobre a jurisprudência do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), re-

ferente a temas do Direito 
Administrativo, a fim de 
contribuir para a unifor-
mização do entendimento 
que servirá de base para 
todos os demais tribunais do 
País, especialmente com relação 
à aplicação da legislação infra-
constitucional. Promovido pelo 
Instituto de Direito Administrati-
vo do Distrito Federal (IDADF), o 

evento acontecerá no auditório 
externo do STJ e conta com o 
apoio do Superior Tribunal de 
Justiça e do Centro de Estudos 
Judiciários do Conselho da Jus-
tiça Federal (CEJ/CJF).

A Escola de Magistratura Federal 
da 5ª Região está com inscrições 
abertas, até o dia 13 de abril para 
o curso “Execução Fiscal – Aspec-
tos Teóricos e Práticos”, destinado 
aos magistrados da 5ª Região, 
para fins de aperfeiçoamento e 
vitaliciamento. Com duração de 
30h, a capacitação será realizada 
de 18 a 20 de abril, na Seção Ju-
diciária do Rio Grande do Norte 
(SJRN), com transmissão simultâ-
nea através de videoconferência 
para as demais sedes das Seções 
Judiciárias da 5ª Região e TRF5. O 
limite de vagas para transmissão 
simultânea por videoconferência 
será determinado pelas condições 
técnicas de cada Seção Judiciária. 
Estão sendo ofertadas 100 vagas, 
mas, em caso de não preenchi-
mento por parte dos magistrados, 
as mesmas serão disponibiliza-
das para servidores. As inscrições 
poderão ser realizadas até o dia 
13/04, mediante envio de e-mail 
para treinamento@jfrn.jus.br, com 
cópia para esmafe@trf5.jus.br.

Francisco Cavalcanti 
ministrará aula  
sobre Direito Eleitoral

O desembargador federal Francis-
co de Queiroz Cavalcanti minis-
trará aula, amanhã, das 8 às 12h, 
no Curso de Atualização em Direi-
to Eleitoral, que será promovido 
pela Escola Judiciária Eleitoral de 
Pernambuco – EJE. O magistrado 
abordará o tema “Ação de impug-
nação de mandato eleitoral.

tes às capacitações utilizadas no 
TRF5, que fazem parte do Pro-
grama Nacional de Qualificação 
dos Servidores da Justiça Federal 
(PNC). Haverá ainda uma pales-
tra sobre os desafios e melhores 
práticas para implementação da 
Universidade Corporativa, mi-
nistrada pela professora Marisa 
Pereira Éboli, da Universidade de 
São Paulo - USP. 


