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TRF5 e Esmafe5 realizam curso sobre o 
papel do judiciário na segurança de voo

Curso aborda qualidade no atendimento

Ministra Carmen Lúcia  
Antunes Rocha
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Cavalcanti

Pleno escolhe novos agraciados com a 
medalha Pontes de Miranda

Estudantes de Direito visitam Tribunal

Dia do Índio

Tribunal Regional Federal 
e a Escola de Magistratura 
Federal da 5ª Região (Esma-

fe5) promovem, no período de 
25 a 27 de abril, o curso “O papel 
do Poder Judiciário na Segurança 
de Voo”, dirigido a magistrados e 
servidores da  Justiça Federal da 
5ª Região. O curso faz parte do 
Plano Nacional de  Aperfeiçoa-
mento e de Pesquisa para Juízes 
Federais (PNA). Durante  três dias, 
magistrados e servidores, além 
de representantes do Ministério 
Público Militar, Ministério Público 

Federal, Advocacia Geral da União 
e do Ministério Público do Pará, 
vão debater assuntos relacionados 
com a estrutura do Sistema de 
Investigação e Prevenção de Aci-
dentes Aeronáuticos (SIPAER) e os 
elementos jurídicos para uma atu-
ação segura dos órgãos judiciais. 
Conteúdo - Na programação, 
constam palestras sobre os trata-
dos em que o Brasil é signatário, 
no que tange à investigação de 
acidentes aeronáuticos, a vedação 
do uso do relatório de investiga-
ção do SIPAER para fins judiciais, 

além de análise de decisões judi-
ciais nacionais sobre o tema, no 
campo da responsabilidade civil 
e penal. Os magistrados também 
vão conhecer in loco o trabalho 
de prevenção e investigação de 
acidentes aéreos, durante visita ao 
Centro de Investigação e Preven-
ção de Acidentes Aéreos (Cenipa), 
e também ao Instituto Nacional de 
Criminalística do Departamento de 
Polícia Federal (INC), em Brasília/
DF. O curso será realizado no au-
ditório da Esmafe5 e na sede do 
Cenipa, em Brasília.

O Pleno do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região - TRF5 
elegeu ontem (18) os novos 
agraciados da medalha Pontes 
de Miranda. Os escolhidos são 
o desembargador federal e ex-
-presidente do TRF5, Luiz Alber-
to Gurgel de Faria, o professor 
da UFPE, jurista e advogado An-

tonio Carlos Palhares Moreira Reis 
e o professor Jouberto Uchoa de 
Mendonça, fundador da Universi-
dade Tiradentes, em Sergipe. Cria-
da em 1990, a medalha é a mais 
alta comenda conferida pelo TRF5, 
com a finalidade de homenagear 
pessoas de destaque no mundo 
jurídico que atuam nesta Corte. 

Desde então, já foram outorgadas 
45 medalhas. A data da entrega 
da medalha ainda será definida. 

Teve início on-
tem, na sede 
da Esmafe5, 
o “Curso de 
Qualidade no 
Atendimento 
- Promovendo 
a cultura da 
excelência no 
atendimento 
para superar as expectativas do 
cliente”, com abertura do diretor-
-geral, Marcos Netto.  Realizado 
pelo Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (NDRH), o 
treinamento é uma iniciativa vol-
tada para os servidores da Secre-
taria Judiciária que trabalham no 

atendimento 
ao público. 
A iniciativa 
é focada na 
conscientiza-
ção do papel 
do profissio-
nal que lida 
diretamente 
com o públi-

co. De acordo com a diretora do 
NDRH, Nathiene Alencar, o TRF5 
tem obtido bons resultados na 
pesquisa de avaliação do grau de 
satisfação do público. “Mesmo 
assim, sempre existe a necessida-
de de melhorar cada vez mais”. O 
evento acontece até hoje. 

Os alunos do 9º período do 
curso de Direito da Faculdade 
de Timbaúba (FACET) estiveram 
ontem no TRF5 para conhecer 
como funciona esta Corte. Eles 
puderam ver, na prática, como é 
realizada uma sessão do Pleno, 
assistiram a um vídeo institucio-
nal e conheceram o Memorial 
do TRF5, que fica na Presidência 
do Tribunal. A visita foi finaliza-

da pelo Heliponto, de onde os 
alunos puderam contemplar uma 
das mais belas vistas da cidade 
do Recife.


