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I – APRESENTAÇÃO 

 
Este relatório consiste em um resumo das atividades desenvolvidas pelo 

Núcleo de Sergipe da Escola de Magistratura Federal da 5ª Região – 
ESMAFE-5/SE no ano de 2018. 

 
A ESMAFE-5/SE, sob a direção do Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima 

(desde abril/2017 - Portaria nº 06, de 03 de abril de 2017, da Escola 

da Magistratura Federal da 5ª Região), conta com sala de apoio e uma 
servidora (lotada no Núcleo de Gestão de Pessoas), dispondo de orçamento 
próprio, destacado das dotações destinadas à Escola da Magistratura do 
TRF/5ª Região, para atender às necessidades de capacitação e 
aperfeiçoamento e garantir o pleno funcionamento das Escolas da 
magistratura federal. 

 
O desafio que se coloca, atualmente, para a ESMAFE-5/SE é de, a 

despeito das limitações, desempenhar suas atividades dando visibilidade ao 
trabalho desenvolvido, no que tange à formação e aperfeiçoamento de 
magistrados e, ainda, institucionalizar a sua atuação por meio de cursos de 
formação e aperfeiçoamento contínuos, promovendo uma maior interação 
com outras entidades locais voltadas à educação de magistrados e servidores 
(EJE/SE, EJUSE, ECOJAN, EJUD, EMATRA XX, EAGU e ESMP). 

 
 

II – EVENTOS REALIZADOS NO ANO DE 2018 
 
CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA (APERFEIÇOAMENTO) PARA  
FINS DE VITALICIAMENTO E PROMOÇÃO DE MAGISTRADOS E 
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 
 

Tema: Aspectos Relevantes da Judicialização da Saúde na J ustiça 
Federal . 

Data: 15 a 17 de agosto de 2018. 
Carga horária: 24 horas-aula. 
Local : Salão Nobre da Justiça Federal de Sergipe (presencial). 
Palestrantes :  
Maria Inez Pordeus Gadelha - Representante nacional do sistema 
(Ministério da Saúde); 
Márcio Xavier de Almeida Barreto e Maria da Conceiç ão Mendonça 
Costa - Representantes da Secretaria Estadual de Saúde e do NAT-
JUD 
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Gabriel Schulman - Professor e Advogado; 
Clenio Jair Schulze - Juiz Federal.  
 

III – CUSTOS  
 

Com a realização do curso Aspectos Relevantes da Judicialização da 
Saúde na Justiça Federal foi gasto o valor total de R$ 15.845,23. 

 
Com os cursos realizados fora da Seção Judiciária (no Brasil e no 

exterior) foram gastos: R$ 32.619,47 com diárias e deslocamento e R$ 
22.346,20 com passagens aéreas.  

 
IV - OFÍCIOS EXPEDIDOS 

 
Foram expedidos 19 (dezenove) ofícios. 
 

V – ACERVO CULTURAL E INSTITUCIONAL 
 

Para a preservação do histórico das atividades, o Núcleo de Sergipe 
da ESMAFE-5/SE mantém: 

a) fotografias; 
b) filmagens das palestras em CD e DVD; 
c) avaliações dos eventos realizados; 
d) arquivos materiais (apostilas) e virtuais das disciplinas pertinentes 

aos cursos realizados. 
 
 Ressalte-se que a cada ano que passa se torna mais  difícil manter 
o acervo virtual dos cursos realizados, especialmen te as gravações 
originais das aulas, pois o espaço virtual destinad o à Esmafe no banco 
de dados fica mais escasso a cada novo exercício.  
 
VI – CONCLUSÃO 
 

A despeito de alguns percalços em razão da escassez de recursos para 
custear suas atividades, a ESMAFE-5/SE produziu e disseminou 
conhecimento com a realização do curso de formação e aperfeiçoamento 
“Aspectos Relevantes da Judicialização da Saúde na J ustiça Federal ”. 

 
No mencionado curso participaram magistrados e servidores da Justiça 

Federal, bem como Defensores Públicos Federais, Advogados da União, 
Juízes Estaduais, Promotores de Justiça e advogados, em razão das 
parcerias com as Escolas Judiciais estaduais. Ao todo inscreveram-se 24 
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(vinte e quatro) participantes e concluíram a formação com êxito 19 
(dezenove). 

 
Com relação à formação de magistrados realizada ao longo do exercício 

de 2018, foram capacitados 06 (seis) magistrados em cursos diversos 
realizados no Brasil e no exterior, sendo que alguns tiveram capacitação em 
mais de uma área jurídica. Também houve a capacitação da servidora 
assistente-técnica da Esmafe, no curso de Formação de Formadores - FOFO 
(M1N1).  

 
O Núcleo da Esmafe5/SE cumpriu com zelo e dedicação as tarefas 

determinadas pela direção da ESMAFE5 quanto à realização de cursos de 
formação e aperfeiçoamento dos magistrados federais em exercício em 
Sergipe, respeitando os princípios e valores constantes no plano estratégico 
da Escola e seguindo as diretrizes pedagógicas da Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM. 

 
A planilha de gastos de 2018 encontra-se arquivada na pasta Esmafe e 

nos livros de controle da Escola. 
 

 
Aracaju/SE, 19 de dezembro de 2018. 

 
 
 

Juiz Federal FÁBIO CORDEIRO DE LIMA 
Diretor do Núcleo Seccional da ESMAFE5/SE 


