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Trabalhos para o 
seminário dos JEFs

Diretores das Esmafes definem a pauta de trabalho para 2013

Prazo para
migração
termina amanhã

Primeira Turma

Corregedores da Justiça Federal discutem 
sobre segurança dos magistrados

corregedor-
-regional da 
5ª Região, 

desembargador 
federal Vladimir 
Souza Carvalho, 
participou, no 
último dia 7 de 
fevereiro, na sede 
do Conselho da 
Justiça Federal 
(CJF), em Bra-
sília, do Fórum 
Permanente de Corregedores da 
Justiça Federal. Durante a reunião, 
presidida pelo corregedor-geral da 
Justiça Federal, ministro João Otá-
vio de Noronha, foi discutida uma 
minuta de resolução que trata da 
segurança dos magistrados fede-
rais e uma proposta de reestrutu-
ração das corregedorias regionais. 
O Colegiado, composto pelos 
corregedores regionais dos cinco 
tribunais regionais federais, exami-
nou a proposta de regulamenta-
ção, no âmbito da Justiça Federal, 
da Resolução nº 154 do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), que 

define a política 
institucional do 
Poder Judiciário 
na utilização dos 
recursos oriun-
dos da aplicação 
da pena de pres-
tação pecuniária. 
Videoconferên-
cia – Além do 
ministro Noro-
nha e do desem-
bargador federal 

Vladimir Souza Carvalho, partici-
param da reunião os desembar-

gadores federais Selene Maria de 
Almeida (em substituição ao corre-
gedor-regional da 1ª Região, Car-
los Olavo Pacheco), Fábio Prieto de 
Souza, corregedor-regional da 3ª 
Região e Joel Ilan Paciornik, vice-
-corregedor regional da 4ª Região 
(em substituição ao corregedor, 
Tadaaqui Hirose). Os magistrados 
também discutiram a redação de 
um provimento da Corregedoria 
Geral da Justiça Federal, que regu-
lamentará o uso da videoconferên-
cia para inquirição de testemunhas 
e interrogatório.

O diretor da Esmafe5, desem-
bargador federal Manoel Erhardt, 
participou, na segunda-feira 
(4/02), da reunião do Conselho 
das Escolas de Magistratura Fe-
deral (Cemaf), em Brasília/DF. 
No encontro, foram avaliadas as 
prioridades do Comitê Técnico 
de Aperfeiçoamento e Pesqui-

sa (CTAP) e as propostas para as 
escolas de magistratura em 2013. 
Entre elas, a estrutura mínima e a 
criação de 255 cargos efetivos (em 
comissão e função comissionada), 
além de temas referentes à for-
mação de magistrados. Durante a 
reunião, os conselheiros definiram 
que a prioridade máxima do CTAP, 

neste ano, será a elaboração 
do manual executivo da for-
mação inicial de magistrados 
federais (comissão para avalia-
ção e elaboração de proposta) 
e a unificação da estrutura 
das Escolas, que dependerá 
da negociação interna com os 
respectivos tribunais.

Foi prorrogada a data para envio 
de pesquisas sobre Juizados Espe-
ciais. Os estudos devem ser envia-
dos até hoje pelo site do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). As pes-
quisas deverão ser submetidas na 
forma de pôsteres e poderão ver-
sar sobre Juizados Especiais Cíveis 
e Federais; Juizados e a De¬fesa 
do Consumidor; Conciliação nos 
Juizados; e Juizados da Fa¬zenda 
Pública e o acesso à justiça. O 
resultado dos trabalhos seleciona-
dos será divulgado segunda-feira 
(18), já o seminário acontecerá dia 
6 de março.

Encerra amanhã (15/02), o pra-
zo para os servidores que qui-
serem fazer migração entre os 
planos (Estilo I, Básico, Especial 
e Executivo) do Seguro Saúde 
SulAmérica. Os interessados 
devem entrar em contato com 
a Divisão de Folha de Paga-
mento para comunicar a troca. 
Informações: ramal 9565.

A Divisão da Primeira Turma lem-
bra que hoje não haverá sessão 
ordinária de julgamento. A Turma 
se reunirá na próxima quinta-feira, 
dia 21 de fevereiro.  De acordo 
com a deliberação dos desembar-
gadores componentes da Turma, 
não haverá exiguidade de tempo 
para ultimar os processos coloca-
dos na pauta de julgamento, devi-
do o feriado de Carnaval.

Vladimir 
Carvalho


