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Revista Justiça e Educação recebe artigos para sua 2ª edição Marcos Netto ministra palestra em evento 
que homenageou Lázaro Guimarães

Cursos gratuitos 
para magistrados 
e servidores

Ajufe e Rejufe reúnem-se com a 
Corregedoria Regional

Áurea Elisabete M. V. Pires
Setor Médico
Luiz Carlos dos Santos
INTERFORT

Sábado, dia 18 de maio

Juíza Federal Germana de 
Oliveira Moraes

SJCE
Pedro Jácome de Freitas
Subsecretaria do Plenário
Degilane Soares Chaves
NAS
Manuela Vanderlei de Almeida
Gab. Des. Fed. Francisco Cavalcanti
Marcelo Cintra de Barros Pereira
Assessoria Especial da Presidência

Domingo, dia 19 de maio

Juiz Federal Allan Endry 
Veras Ferreira

SJPE

Juiz Federal  
Rodrigo Vasconcelos 

 Coelho de Araújo
SJPE

Cristiane Emídia Ferreira Alves
Gabinete da Presidência
Luíza Helena da Silva Guedes
Subsecretaria de Recursos

Dia Internacional contra a Homofobia

a última terça-feira (14/05), 
representantes da Asso-

ciação dos Juízes Federais, tanto 
a Nacional (Ajufe), como a da 5ª 
Região (Rejufe), estiveram reuni-
dos com o corregedor-regional da 
5ª Região, desembargador federal 
Francisco Barros Dias, no gabinete 
do magistrado. Na pauta, a padro-
nização de e-mails para facilitar 
a comunicação entre os juízes e 
a Corregedoria. Os magistrados 
também trocaram ideias para o 
aperfeiçoamento dos dados esta-
tísticos sobre processos julgados, 
entre outros assuntos.

Produtividade – 
De acordo com o 
desembargador-
-corregedor, a Corre-
gedoria vem atuali-
zando mensalmente 
os dados estatísticos. 
“Pretendo desenvol-
ver um trabalho com planejamen-
to, e mostrar que é possível, com 
gestão de processos, alcançarmos 
o máximo em termos de produtivi-
dade”, avisou, acrescentando que, 
em quatro anos, o seu gabinete 
julgou cerca de 20 mil processos. 
“Vou levar esse exemplo para a 

minha gestão à frente da Corre-
gedoria e aperfeiçoar os dados 
estatísticos, facilitando, inclusive, a 
leitura dos dados por parte da Im-
prensa e dos jurisdicionados. Nós 
temos juízes federais de excelente 
qualidade na 5ª Região”, destacou 
Barros Dias. 

A Revista Justiça e Educação, 
publicação do Conselho das Es-
colas de Magistratura Federal e 
do Centro de Estudos Judiciários, 
informa que já está disponível no 
site do Conselho da Justiça Federal 
(www.cjf.jus.br) o edital de chama-
da de artigos para sua 2ª edição. 

Os magistrados federais interes-
sados em participar da publicação 
podem encaminhar, até o dia 21/06, 
artigos científicos ou estudos de 
casos sobre temas como: formação 
de formadores; ética e formação de 
magistrados; métodos pedagógicos 
na formação e aperfeiçoamento de 

adultos e demais assuntos rela-
cionados à educação e formação 
profissional. Os textos devem ser 
enviados para editoracao@cjf.jus.
br com o assunto “Chamada de 
artigos para Revista do CEMAF”. 
Outras informações: (61) 3022-
7285 ou editoracao@cjf.jus.br.

Na manhã da última quarta-feira 
(15/05), o servidor Marcos Netto, 
do gabinete do desembargador 
federal Paulo Roberto de Oliveira 
Lima, proferiu palestra sobre “A 
teoria dos precedentes e as alte-
rações e modo de aplicação das 

normas do CPC”. O assunto foi 
abordado durante a V Jornada 
de Processo Civil da Universidade 
Católica de Pernambuco (Unicap), 
que este ano homenageou o pro-
fessor e desembargador federal 
Lázaro Guimarães.

A Escola Nacional de Admi-
nistração (ENAP) lembra aos 
magistrados e servidores da 
Justiça Federal de primeiro e 
segundo graus que está ofe-
recendo cursos gratuitos, na 
modalidade a distância. Os 
cursos, realizados em parce-
ria com o Conselho da Justiça 
Federal (CJF), versam sobre 
temas como “Gerência de Pro-
jetos: Teoria e Prática”; “Análise 
e melhoria de processos – 
MASP”; “Ética no Serviço Públi-
co”; “Orçamento Público: Visão 
Geral; “Ética e Serviço Público”, 
“Gestão Estratégica de Pessoas 
e Planos de Carreira”, entre ou-
tros. Para se inscrever, o candi-
dato deverá acessar a página 
da Enap (www.enap.gov.br), 
clicar no link “Cursos” e, em 
seguida, “Calendário - Curso 
a distância”. Mais informações 
pelo telefone (61) 2020-3234.


