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AniversariantesSEXTA

O

Novos juízes federais atuarão
na Semana de Conciliação

Juíza Federal Roberta 
Walmsley Soares Carneiro 

Porto de Barros
SJPE

Sarah Leite Ribeiro
Núcleo de Assistência à Saúde

Mário César Dias Cordeiro
Gab. Des. Federal José Maria Lucena

André de Souza Silva
INTERFORT

Sábado, dia 8 de dezembro

Moaci Carlos de Andrade
Subsecretaria de Apoio Especial

David da Silva Rego
Subsecretaria de Recursos

José Carlos da Fonte Didier
Secretaria Judiciária

Jane Maria de Farias Veras
Gab. Des. Fed. Francisco Cavalcanti

Maria Helena Verçosa Andrade
Subsecretaria de Pessoal

Marcela Torres Mendonça
Informática

Wallace Johny A. do Nascimento
Digitalização

Domingo, dia 9 de dezembro

Maria Bernadete dos Santos Campelo
Subsecretaria de Pessoal

Maria da Graça Reis Braga
Gabinete da Vice-Presidência

José Alberto da Silva
Subsecretaria de Apoio Especial

Waldecks Severino Belchior
Soservi

CNJ elabora glossário das metas para 2013

Mestrado e 
doutorado para 
magistrados

Quarta Turma 

JFSE sediará 
III Semana de 
Estudos Jurídicos

s novos juízes 
federais substi-
tutos, que estão 

cumprindo o módulo 
de Prática Jurisdicional 
Preparatória nas varas 
da Seção Judiciária de 
Pernambuco (SJPE), 
como parte do Curso de Iniciação 
à Magistratura, atuarão como con-
ciliadores durante as audiências 
que acontecerão na Semana de 
Conciliação. O mutirão acontece 
de 10 a 14 de dezembro, na sede 
da SJPE, com processos referentes 
ao Sistema Financeiro de Habita-
ção (SFH). 
Formação - O programa de for-
mação dos 16 novos magistrados, 

que tomaram posse no TRF5 no 
dia 5/09/2012, começou no dia 
10/09 e será encerrado no dia 18 
deste mês. A formação tem 520h 
de duração e inclui 240h de está-
gio nas varas. Na próxima quinta-
-feira (13/12), os juízes assistem, 
pela manhã, à sessão da Primeira 
Turma. Após o recesso, os magis-
trados assumem os trabalhos nas 
varas nas quais foram lotados. 

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) deverá publicar, na próxima 
terça-feira (11/12), o Glossário das 
Metas e Recomendações que de-
verão ser perseguidas pelos 90 tri-
bunais brasileiros no próximo ano. 
O documento está sendo elabora-

A Divisão da Quarta Turma lem-
bra que a sessão de julgamento 
da próxima terça-feira, dia 11 
de dezembro, será realizada ex-
cepcionalmente às 9h e não às 
14h, como ocorre normalmente.

A Associação de Juízes Federais do 
Brasil (Ajufe) está com inscrições 
abertas para o processo seletivo 
para o mestrado e doutorado do 
projeto “Ajufe – Jurisdição Federal”, 
realizado em parceria com a Ponti-
fícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP), conforme prevê 
convênio celebrado entre as duas 
instituições. De acordo com a Aju-
fe, serão oferecidas 30 vagas para 
o mestrado e 10 para o doutora-
do aos juízes e desembargadores 
federais portadores de diploma 
de curso de graduação em Direito 
reconhecido pelo MEC. Os inte-
ressados têm até o dia 14/12 para 
efetuarem suas inscrições. Mais 
informações: www.ajufe.org.br.

A Justiça Federal em Sergipe 
(JFSE) realizará, em parceria com 
a Universidade Federal de Sergi-
pe (UFS), a III Semana de Estudos 
Jurídicos (III SEMEJ), abrangendo 
o X Seminário Internacional - Jus-
tiça Federal e o XXIV Simpósio 
Transnacional de Estudos Cientí-
ficos. O evento será realizado no 
período de 10 a 14 de dezembro, 
no auditório da JFSE. As inscrições 
podem ser feitas até segunda-feira 
(10/12), no Centro Acadêmico 
Sílvio Romero (CASR), localizado 
na UFS. A III SEMEJ contará com a 
presença de palestrantes nacionais 
e internacionais, que debaterão 
temas como o Controle de Con-
vencionalidade e os 10 anos do 
Código Civil e dos Juizados Espe-
ciais Federais.

do pelo CNJ, a partir de sugestões 
feitas por todas as Cortes. O glos-
sário funcionará como um manual 
para os tribunais, com critérios de-
talhados que vão nortear as ações 
que deverão ser desenvolvidas 
pelos tribunais ao longo de 2013, a 

fim de garantir o cumprimento das 
19 metas e cinco recomendações 
aprovadas no VI Encontro Nacio-
nal do Judiciário. Entre elas, qua-
tro com o objetivo de combater a 
corrupção e acelerar o julgamento 
de ações de improbidade.


