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Aniversariantes

A analista judiciária Genilda Lellys 
Nóbrega, lotada na 6ª vara federal 
da Subseção Judiciária de Campina 

Grande/PB, está interessada em 
permuta com servidores do TRF5 e 
da sede da Seção Judiciária de Per-

nambuco. Os interessados devem 
entrar em contato pelos telefones 

(81) 91528787 e (83) 8828.3791 ou 
pelo e-mail genilda@jfpb.jus.br.
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Esmafe5 promove cursos de 
aperfeiçoamento para magistrados 

JFSE está com inscrições abertas para treinamento do PJe

Revista Educação e 
Justiça será lançada 
em dezembro
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Direito Penal 

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

está com inscrições abertas para 
os cursos “A Justiça Federal e o 
combate ao crime organizado” 
e “Direito Civil para magistrados 
federais”.  Os cursos de aperfei-
çoamento (vitaliciamento e pro-
moção), fazem parte do Plano 
Nacional de Aperfeiçoamento 
e de Pesquisa para Juízes Fede-
rais (PNA). A capacitação sobre 
o combate ao crime organizado 
será realizada, nos dias 12 e 14 de 
setembro, no núcleo cearense da 
Esmafe5, em Fortaleza, com trans-
missão por videoconferência para 
as demais seções judiciárias da 5ª 
Região e para a sede da Esmafe5, 

no Recife. Já 
o curso de 
“Direito Civil 
para magistra-
dos federais”, 
acontecerá 
nos dias 20 e 
21/09, na sede 
da Esmafe5, 
com transmissão para as seis se-
ções judiciárias. As inscrições para 
o curso “A Justiça Federal e o com-
bate ao crime organizado” podem 
ser efetuadas até o dia 11/09, no 
endereço eletrônico  esmafe@jfce.
jus.br. Para o curso “Direito Ci-
vil”, os interessados têm até o dia 
14/09 para fazer suas inscrições 
pelo e-mail esmafe@trf5.jus.br.

Programação - Os cursos 
têm o objetivo de capacitar 
magistrados e servidores a 
partir da análise doutrinária, 
legislativa e jurisprudencial 
e  de promover a troca de 
experiências, além do de-
bate e exame de demandas 
sob a competência da Jus-

tiça Federal. Na programação dos 
eventos constam aulas teóricas ex-
positivas e expositivo-dialogadas, 
além de análises de casos práticos. 
Os eventos contam com corpo do-
cente formado pelo desembarga-
dor federal Edilson Pereira Nobre, 
por juízes federais, procuradores 
da república, delegado da Polícia 
Federal e professores. 

A Justiça Federal em Sergipe 
(JFSE) está inscrevendo advoga-
dos que queiram participar do 
treinamento sobre as aplicações 
do Processo Judicial Eletrônico 
(PJe). A capacitação ocorrerá nos 

dias 25 e 26 de setembro, no audi-
tório do edifício-sede da JFSE, das 
9h às 12h. Os treinamentos sobre 
as aplicações do PJe são promovi-
dos pelo TRF5, por meio da Secre-
tária Judiciária e da Subsecretaria 

de Tecnologia da Informação. A 
partir do dia 1º de outubro, o 
uso do PJe para os procedimen-
tos ordinários, seus incidentes 
processuais e ações conexas será 
obrigatório na JFSE.

A desembargadora 
federal Margarida 
Cantarelli será pales-
trante do I Seminá-
rio de Direito Penal 
e Processual Penal, 
que será realizado 
de 11 a 13 de setem-
bro, na Estação Ciên-
cia, em João Pessoa-
-PB. A magistrada 
participa do painel “O Direito 
Penal Transacional e os Mecanis-

A partir do mês de dezembro, a 
Justiça Federal contará com mais 
um canal de comunicação: a Revis-
ta Educação e Justiça. A publica-
ção, de caráter técnico e cientifico, 
tem o objetivo de difundir artigos 
e fomentar o debate jurídico sobre 
a atuação, a formação e o aperfei-
çoamento dos magistrados fede-
rais. A publicação é uma realização 
conjunta do Conselho das Escolas 
de Magistratura Federal (Cemaf) 
e do Centro de Estudos Judiciá-
rios da Justiça Federal (CEJ/CJF). 
Os magistrados interessados em 
participar da 1ª edição, devem en-
caminhar textos inéditos (artigos 
científicos ou estudos de casos) 
até o dia 15 de outubro, para o e-
-mail editoracao@cjf.jus.br,  com o 
assunto “Chamada de artigos para 
Revista do Cemaf”. Mais infor-
mações com a Coordenadoria de 
Editoração do CEJ,  pelo telefone 
(61) 3022-7285.

mos de Cooperação 
Internacional”, durante 
o 5º Painel do Semi-
nário que acontece no 
último dia do evento. O 
juiz federal titular da 6ª 
Vara/JFPE, Hélio Ourém 
Campos, fará palestra 
no segundo dia do 
evento, em painel so-
bre “A lavagem de bens 

no Direito brasileiro”. Mais infor-
mações no site: www.iesp.edu.br.

Dia da Amazônia


