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Conselho das Escolas de 
Magistratura Federal (Ce-
maf), composto pelo diretor 

do Centro de Estudos Judiciá-
rios (CEJ) do Conselho da Justiça 
Federal (CJF) e corregedor-geral 
da Justiça Federal, ministro João 
Otávio de Noronha, e pelos dire-
tores das Escolas de Magistratu-
ra Federais (Esmafes) das cinco 
Regiões, estará reunido, hoje, das 
14h às 19h, na sala do Conselho 
de Administração do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região 

- TRF5. No encon-
tro, serão discuti-
dos temas sobre 
as resoluções que 
tratam da institui-
ção de remunera-
ção por encargos 
de docência e da 
revista do Cemaf, 
bem como o an-
teprojeto de lei 
para reestruturação das escolas 
da magistratura. Também serão 
abordados o regimento interno 

Começa hoje a Pes-
quisa de Clima Orga-
nizacional da Justiça 
Federal para Magis-
trados e Servidores. 
A Subsecretaria de 
Desenvolvimento 
Institucional lembra a 
importância da par-
ticipação de todos, 
pois os resultados 
da pesquisa possibi-

litarão que o Tribunal 
implemente ações de 
aprimoramento da 
gestão, bem como 
melhorias relacionadas 
à gestão de pessoas. O 
acesso ao formulário 
da pesquisa poderá ser 
feito através da intranet 
do TRF5, por meio do 
link que será enviado 
por e-mail.

Amanhã e na quarta-feira 
(20/06), os  candidatos convo-
cados para realizar a inscrição 
definitiva no XI Concurso Públi-
co para Provimento de Cargos 
de Juiz Federal Substituto da 
5ª Região farão o exame psico-
técnico (avaliação psicológica 
seletiva), além da entrega de 
documentos e títulos, no horá-
rio das 8 às 18h, na Escola da 
Magistratura Federal – Esma-

Começa amanhã (19/06) e pros-
segue até a próxima quinta-feira, 
dia 28/06, o segundo leilão uni-
ficado presencial e virtual da 
Justiça Federal no Ceará (JFCE), 
através da 9ª e da 20ª Vara. O 
evento será realizado às 13h, no 
auditório da JFCE, em Fortaleza. 
Serão leiloados bens imóveis, 
veículos, equipamentos, máqui-
nas, entre outros, para o paga-
mento de débitos de execução 
fiscal de dívida ativa da União. 
Na primeira data só serão acei-
tos lances de, no mínimo, o valor 
correspondente à avaliação dos 
bens. A vantagem é que, por ser 
também virtual, qualquer pessoa 
pode dar lances. A listagem com 
os bens e os valores correspon-
dentes já estão no portal da JFCE 
(www.jfce.jus.br).

O corregedor-geral da Justiça 
Federal, ministro João Otávio 
Noronha, preside amanhã (19) o 
Fórum de Corregedores da Justiça 
Federal, que acontece, a partir das 
14h30, na Sala do Conselho de 
Administração do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região (TRF5). 
Na pauta, discussões administrati-
vas relacionadas com a segurança 
de magistrados, criação de cargos 
para as Corregedorias Regionais, 
além de debates sobre as condu-
tas a serem adotadas para autori-
zação de magistrados em cursos 
de aperfeiçoamento.

fe5. Nos mesmos dias, os can-
didatos devem apresentar os 
exames laboratoriais e radioló-
gicos, listados no edital de nº 
13/2012, no Núcleo de Assis-
tência à Saúde, no Anexo III do 
Tribunal Regional da 5ª Região 
(TRF5). A próxima etapa cons-
tará de uma prova oral, que 
será realizada, das 8h às 18h, 
nos dias 24, 25 e 26 de julho, 
na Esmafe5.

do referido conselho e a propos-
ta de aperfeiçoamento da magis-
tratura federal. 


