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SEGUNDA

N
Relação entre mídia e judiciário é debatida

Subsecretaria de Pessoal alerta para 
prazo de entrega de certidões

Servidores do TRF5 prestigiam posse da nova diretoria do Garça 

Francisco Cavalcanti preside mesa em 
Colóquio Internacional sobre Direito
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a manhã da última sex-
ta-feira (26), os novos 

juízes federais participaram, 
no Curso de Iniciação à Ma-
gistratura, de palestras sobre 
Comunicação. O juiz federal 
Leonardo Resende, coorde-
nador do módulo, confessou 
estar muito feliz com a inser-
ção do tema no curso: “não é 
interessante para o judiciário 
estar fora do contexto das mí-
dias”, afirmou. Sua palestra abordou 
as determinações legais que devem 
reger a postura do magistrado na 
relação com os veículos de comu-
nicação, através de casos concretos. 
Ainda pela manhã, a jornalista dos 
Diários Associados, Marcionila Tei-

xeira, falou sobre características do 
jornal impresso, oferecendo algu-
mas dicas e técnicas para a relação 
com os jornais. 
Parceria - A tarde foi dedicada 
ao funcionamento da Divisão de 
Comunicação do TRF5. A diretora 

da divisão, Isabelle Câmara, 
apresentou tudo que o setor 
produz está desenvolvendo. 
“A razão da nossa existência é 
o trabalho dos senhores, daí 
a importância de sermos vis-
tos como parceiros na divul-
gação do trabalho da insti-
tuição”, afirmou. Em seguida, 
a jornalista Andréa Trigueiro 
falou sobre técnicas do rádio, 
mostrando  áudios e casos 

curiosos do veículo. Ela também 
indicou maneiras dos juízes se 
portarem diante de entrevistas em 
rádios. Hoje, o tema Comunicação 
será abordado através de um Me-
dia Training, oferecido pela equipe 
de Comunicação do CJF/Via Legal.  

A Subsecretaria de Pessoal aler-
ta aos servidores ocupantes de 
funções comissionadas e cargos 
em comissão que o prazo de en-
trega das certidões ou declara-
ções referentes à Resolução nº 
156/2012-CNJ se encerra no dia 9 
de novembro. A Resolução proíbe 
a designação para função de con-
fiança ou a nomeação para cargo 
em comissão de pessoa que tenha 
praticado os atos que especifica, ti-
pificados como causa de inelegibili-
dade prevista na legislação eleitoral. 
Os ocupantes de funções comis-
sionadas FC-05 e FC-06 e de cargo 
em comissão (CJ-01 a CJ-04) devem 

O desembargador federal Fran-
cisco Cavalcanti preside, no dia 
14/11, às 16h, a mesa da con-
ferência de encerramento do I 
Colóquio Internacional – Teoria 
Geral do Direito e Pragmatismo 
Jurídico. O evento terá conferen-
cistas nacionais e internacionais, 

de países como EUA, França, Itá-
lia e Venezuela, e acontece de 12 
a 14/11, no auditório da Esmafe5. 
A abertura será no Salão Nobre 
da Faculdade de Direito do Re-
cife, no dia 12, a partir das 9h. 
Inscrições e informações: www.
salajuridica.com.br/coloquio.

entregar as certidões e a declara-
ção; para as demais funções, abaixo 
de FC-05, apenas a declaração deve 
ser encaminhada. Os links para pro-
videnciar as certidões (Ficha Limpa), 
a declaração e a Resolução estão na 
intranet do Tribunal. Dúvidas po-
derão ser esclarecidas com a Seção 
de Movimentação, Provimento e 
Vacância da Subsecretaria de Pes-
soal deste Tribunal, nos ramais 
9329/9330. Todos os documentos 
podem ser entregues na Subsecre-
taria de Pessoal ou através do FLU-
XUS, ou, ainda, serem encaminha-
dos para o seguinte e-mail: pessoal.
cadastroelotacao@trf5.jus.br.

Tomou posse, na última quinta-
-feira (25/10), a nova diretoria 
do Grupo de Apoio e Recupe-
ração da Criança e Adolescente 
(Garça). A psicóloga e advogada 
Margarida Félix sucede o servi-
dor da Subsecretaria de Infraes-
trutura e Administração Predial 
(SIAP), Antônio Carlos Pernam-
buco, na direção do Garça. Entre 

as atividades desenvolvidas pela 
instituição, que recebe crianças 
e adolescentes no bairro de Pie-
dade/Jaboatão dos Guararapes e 
tem como uma das fundadoras a 
assistente social Terezinha Meira, 
está o reforço escolar e a prática 
de esportes. Mais de 120 pessoas 
do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região são colaboradores do 

Garça, entre servidores 
e magistrados. Na oca-
sião da posse da nova 
diretoria, realizada no 
Restaurante Buonafina, o 
desembargador federal 
Manoel Erhardt, um dos 
grandes colaboradores 
da instituição, foi home-
nageado.
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