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Aniversariantes
Maria Clara da Costa Pinto Moreira
Núcleo de Cerimonial Formação inicial de magistrados 

federais ganha manual executivo

Concurso para juiz: TRF5 divulga relação de aprovados na prova de sentença cível 

Enfam: curso 
“Tribunal do Júri” 

Subseção de Mossoró 
suspende expedienteformação inicial de 

magistrados fede-
rais ganhou um manual 
executivo. O Comitê 
Técnico de Aperfeiço-
amento e de Pesquisa, 
Editoração e Intercâm-
bio da Justiça Federal 
(CTAP) elaborou a publi-
cação, durante reunião 
realizada nos dias 9, 10 
e 11 de setembro, na 
Seção Judiciária de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte. No encontro, 
juízes federais e representantes das 
escolas de magistratura das cinco 
regiões da Justiça Federal avaliaram 
também o desenvolvimento das 
metas para o biênio 2013/2014. Os 
integrantes do CTAP debateram so-
bre a necessidade de realização de 
pesquisas institucionais, sob a lide-
rança de magistrados federais, que 
contribuam para o aprimoramento 
da Justiça federal. Entre os temas 
sugeridos a serem pesquisados, 
destacaram-se a história da Justiça 
Federal e decisões da Justiça Fe-
deral que impactaram a sociedade 
brasileira.

Manual – A publicação tem por 
finalidade uniformizar os procedi-
mentos para a formação dos novos 
juízes que integrarão a magistratu-
ra federal das cinco regiões do País. 

Da 5ª região, participaram os juí-
zes federais Marco Bruno Miranda 
Clementino e Joana Carolina Lins 
Pereira (membro da comissão de 
redação) e o coordenador da Es-
mafe5, Luiz Albuquerque Melo. De 
acordo com as normas da Escola 
Nacional de Formação e Aperfei-
çoamento de Magistrados (Enfam), 
o curso de formação inicial deverá 
ter, no mínimo, 480 horas/aula. O 
principal objetivo é preparar os 
juízes federais para o exercício da 
atividade jurisdicional, por meio 
de uma metodologia que envolve 
conceitos éticos, técnico-jurídicos, 
humanísticos e multidisciplinares. 

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região - TRF5 realizou, na 
tarde de ontem, Sessão Pública 
de divulgação do resultado pro-
visório dos aprovados na prova 
correspondente à sentença cível, 
do XII Concurso Público para 
Juiz Federal Substituto. Dos 81 
candidatos que tiveram direito 

à correção, 41 foram aprovados e 
estão aptos a ter a sentença pe-
nal corrigida. A data provável para 
divulgação do resultado provisório 
da sentença penal é 22 de outu-
bro. Das demais etapas, constam o 
exame psicotécnico, apresentação 
de exames de saúde, avaliação 
dos documentos e títulos e a pro-

va oral. O Edital contendo 
a relação com os nomes e 
as notas dos 81 candidatos 
foi disponibilizado, ontem, 
nos portais do TRF5 (www.
trf5.jus.br/concursos/magis-
trados) e do Cespe (www.
cespe.unb.br/concursos/tr-
f5juiz2013). 

O presidente do TRF5, desembar-
gador federal Francisco Wildo, 
durante a cerimônia de entrega 
da Comenda Ministro Silvério 
Fernandes de Araújo Jorge, ocor-
rida na última sexta-feira (13), 
em Maceió (AL).

A Escola Nacional de Formação 
e Aperfeiçoamento de Magistra-
dos – Ministro Sálvio de Figuei-
redo (Enfam) está com inscrições 
abertas para o curso a distância 
de “Tribunal do Júri”, voltado para 
magistrados federais e estaduais. 
Coordenado pelo juiz auxiliar da 
Enfam, Ricardo Chimenti, o curso 
tem o objetivo de padronizar a 
atuação das varas de Execução Pe-
nal com competência de Tribunal 
do Júri. As inscrições podem ser 
feitas até o dia 25/09, no endereço 
eletrônico www.enfam.jus.br.
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A Justiça Federal do Rio Grande do 
Norte (JFRN) informa que no pró-
ximo dia 30 de setembro o expe-
diente na Subseção de Mossoró, 
há 278 km de Natal, será suspenso. 
O motivo é um feriado municipal 
onde se comemora a Libertação 
dos Escravos daquela região.
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