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Família do ministro Djaci Falcão doa 
busto ao TRF5

Curso sobre Ação 
Penal

TRF5 abres inscrições para estágio de 
nível superior 

Novos juízes  
federais substitutos 
começam estágio 
nas varas

Dia do servidor público é comemorado 
com programação especial no TRF5
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Gab Des Fed Emérito Paulo Gadelhaara celebrar o Dia do Ser-

vidor, cuja data é come-
morada no dia 28/10, o Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região – 
TRF5, por meio da Subsecretaria 
de Desenvolvimento Institucional 
da Diretoria Geral e do Núcleo 
de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos (NDRH), está promo-
vendo, amanhã (6/11) e quarta-
-feira (7/11), às 15h, na Sala das 
Turmas, duas palestras. Amanhã, 
a sócio-fundadora da empresa 
Ângela Leal Assessoria e Proje-

tos em RH Ltda, 
Ângela Leal, que 
tem formação 
em coaching, 
com foco na 
aposentadoria, 
abordará o tema 
“Aposentadoria: 
A importância de 
construir o futu-
ro AGORA”. Na 
quarta-feira, o 
mestre em Ges-
tão Empresarial 

(FBV) e Coaching em 
saúde e bem-estar, 
Paulo Erlich, vai falar 
sobre o tema “Em 
busca da Qualidade 
de Vida”. Após cada 
palestra, será servido 
um coffee break. O 
evento conta com o 
patrocínio da Caixa 
Econômica Federal e 
do Sistema de Coo-
perativas de Crédito 
do Brasil (SICOOB).

O Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região - TRF5 ganha hoje uma 
obra de arte em homenagem 
ao ministro Djaci Falcão, que 
empresta o nome ao edifício-
-sede do TRF5. Confeccionado 
em bronze, pelo artista Augus-
to Ferro, o busto foi doado pela 
família do ministro Djaci Falcão. A 
solenidade de aposição do busto 
ocorrerá às 10h, na entrada prin-

O TRF5 está com inscrições aber-
tas para seleção de estagiários e 
formação de cadastro de alunos 
de cursos de nível Superior. As 
inscrições podem ser feitas no 
site da Sustente (www.sustente.
org.br), onde serão encontradas 
mais informações como data, ho-
rário e local das provas. Podem 

participar da seleção estudantes 
das áreas de Administração, Ar-
quitetura, Biblioteconomia, Ciên-
cias Contábeis, Ciência da Com-
putação, Comunicação Social, 
Jornalismo, Direito, Engenharia 
Civil, Engenharia Elétrica, Publici-
dade, Relações Públicas, Serviço 
Social e Webdesign.

Os novos magistrados, aprovados 
no XI Concurso para Juiz Federal 
Substituto, realizado pelo TRF da 
5ª Região, iniciam uma nova etapa 
do Curso de Iniciação à Magistra-
tura: o Módulo X – Prática Juris-
dicional Preparatória (estágio). O 
diretor da Escola de Magistratura 
Federal (Esmafe5), desembargador 
federal Manoel Erhardt, encami-
nhou aos novos juízes o calendá-
rio geral das atividades e horários 
de apresentação nas varas desig-
nadas para o estágio, cujo período 
encerra-se no dia 18/12. A prática 
ocorrerá nas varas da Seção Ju-
diciária de Pernambuco, tanto na 
capital quanto nas Subseções de 
Palmares e Goiana.

cipal desta Corte, e contará com 
as presenças de diversas auto-
ridades, entre as quais, o corre-
gedor-geral de Justiça e filho de 
Djaci Falcão, ministro Francisco 
Falcão; o presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF) e do Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ), 
ministro Ayres Britto; e o presi-
dente do TJPE, desembargador 
Jovaldo Nunes.

Dando continuidade ao “Semi-
nário de Atualização: A prática 
do Processo Penal da Justiça 
Federal”, a Secretaria Judiciá-
ria e o Núcleo de Desenvolvi-
mento e Recursos Humanos 
(NDRH) promovem, hoje, curso 
prático sobre Ação Penal, que 
será ministrado pelo servidor 
Gustavo Henrique Hahnemann 
(Plenário). Destinada aos servi-
dores e estagiários do TRF5, a 
capacitação será realizada das 
9h às 12h, na Sala das Turmas. 
Entre os tópicos do curso, 
denúncia oferecida pelo Mi-
nistério Público Federal (autu-
ação, procedimento adotado 
no âmbito do TRF), defesas e 
prazos, depoimentos por meio 
de audiovisual, entre outros. 
Os próximos encontros acon-
tecem nos dias 19 e 26/11 e 
tratarão dos temas Legislação 
Penal Especial e Sistemas In-
formatizados de Transmissão 
de Dados, respectivamente.


