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Novos juízes federais substitutos começam programa 
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Sistema Nacional 
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Curso sobre “A Justiça Federal e o Combate ao Crime Organizado”
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eve início ontem (10), no 
auditório da Escola de Magis-
tratura Federal da 5ª Região 

(Esmafe5), o Curso de Iniciação à 
Magistratura para os novos juízes 
federais substitutos, aprovados em 
todas as etapas do XI Concurso. O 
diretor da Esmafe5, desembarga-
dor federal Manoel Erhardt, rece-
beu os 16 novos juízes, lembrando 
que a formação, pela primeira 
vez, terá a duração de 520 horas. 
“Esta preparação é essencial para 
que o juiz tome conhecimento da 
estrutura da Justiça Federal e das 
principais questões que ele vai 
enfrentar, de modo que, quando 
ele passar a desempenhar suas 
funções, ele já esteja devidamente 
preparado para isto”, ressaltou o 
diretor da Escola. Após a conclu-

são de todos os módulos, 
no dia 26 de outubro, os 
novos juízes farão está-
gio nas varas federais, 
durante os meses de no-
vembro e dezembro. So-
mente após a conclusão 
do curso que os novos 
juízes começarão a atuar 
efetivamente nas varas federais. 
Estrutura do TRF5 - Ao diretor-
-geral do TRF5, Marcos Netto, 
coube apresentar a estrutura or-
ganizacional do Tribunal, desde a 
presidência até a Subsecretaria de 
Administração Predial, passando 
pelas turmas, pelos gabinetes, pela 
diretoria geral, pelas secretarias e 
diversas subsecretarias, com seus 
respectivos núcleos e divisões. “A 
estrutura de servidores e profissio-

nais é excelente, mas já está defa-
sada. Existe um anteprojeto para 
incremento do quadro de servi-
dores, no qual se pleiteia a criação 
de 344 novos cargos de analistas e 
técnicos, em diversas áreas”, avisou 
o diretor-geral. Ainda pela manhã, 
a diretora da Secretaria Judiciária, 
Telma Motta, apresentou o funcio-
namento da referida secretaria aos 
magistrados. À tarde, o diretor da 
Subsecretaria de Pessoal, Onaldo 

Mangueira, orientou os 
participantes sobre reque-
rimentos administrativos 
de interesse dos magistra-
dos. Em seguida, o Co-
ordenador dos Juizados 
Especiais Federais (JEFs), 
desembargador federal 
Geraldo Apoliano, discor-

reu sobre as atribuições do coor-
denador dos JEFs. “O coordenador 
é um elo entre juízes, presidência 
do TRF5 e o Conselho da Justiça 
Federal”. A diretora do Foro da 
Seção Judiciária de Pernambuco, 
juíza federal Joana Carolina Lins 
Pereira, falou sobre as seções judi-
ciárias na 5ª Região. Concluindo o 
primeiro dia, a secretária adminis-
trativa da SJPE, Izabel Furtado, ex-
plicou a importância da área meio.

Encerra-se hoje o prazo para 
inscrições no curso “A Justiça 
Federal e o Combate ao Crime 
Organizado”, que será realiza-
do nos dias 13 e 14/09, das 8h 
às 18h30min, no auditório do 

edifício-sede da Justiça Federal 
no Ceará. Promovido pelo Núcleo 
Seccional da Escola de Magistratu-
ra Federal no Ceará, o evento será 
transmitido por videoconferência 
para o TRF5 e para as seções judi-

ciárias vinculadas. O juiz federal e 
diretor do Foro da Seção Judiciária 
do Ceará, Leonardo Resende Mar-
tins, fará a palestra do primeiro 
painel, abordando o tema “A ex-
periência antimáfia na Itália”. Para 

O servidor Stênio Alcântara de 
Barros, lotado na Subsecretaria 
de Recursos Extraordinários, 
Especiais e Ordinários, comuni-
ca que a missa de 7º de dia da 
sua mãe, Eunice, será realizada 
na sexta-feira 14/9, às 19h, na 
Paróquia de São Sebastião, na  
Av. Caxangá , Cordeiro.

Termina amanhã o curso do Siste-
ma Nacional de Cálculos Judiciais, 
do qual participam 25 servidores 
de todas as seções judiciárias da 
5ª Região. Ministrado pelo servi-
dor da SJRN, Maroni Costa Leitão, 
e coordenado pela Diretora do 
Núcleo de Contadoria da Secre-
taria Judiciária, Gorete Morais dos 
Prazeres, o curso teve início on-
tem, na Esmafe5.

se inscrever, é preciso enviar um 
e-mail para o endereço eletrôni-
co esmafe@jfce.jus.br, incluindo 
as seguintes informações: nome 
completo, lotação, cargo, e-mail 
e telefones.


