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Aniversariantes

Começa curso de Iniciação à Magistratura

Francisco Wildo recebe convite para posse da Mesa Diretora do TJPE

Restaurante do TRF5 reabre segunda-feira

Estágio em Direito 
no Cabo de Santo 
Agostinho Julianne Valéria Bezerra Santos

Divisão de Comunicação Social
Simone C. de Albuquerque Barros
Seção de Jurisprudência
Norberto Domingos da Silva Filho
Subsecretaria de Apoio Especial
Alessandra Patrícia Gomes Leal
Secretaria Judiciária

Quarta-feira, 22 de janeiro
Leilane Germana da Silva Barbosa
NDRH
José Edílson Barros da Silva
Divisão da 4ª Turma
Rafael Francisco Firmino Quirino
Gab. Des. Fed. Francisco Cavalcanti

Quinta-feira, 23 de janeiro
Ricardo Bouwman Filho
Secretaria Administrativa
Lúcia Maria D’Almeida
Coordenação Juizados Especiais
Rosinaldo Francisco dos Santos Jr
Informática

o período de 20/01 a 
24/04/2014, os 22 no-

vos juízes federais substitutos, 
aprovados no XII Concurso 
Público, participam do curso 
de Iniciação à Magistratura, 
na sede da Escola de Magis-
tratura Federal da 5ª Região 
(Esmafe). De caráter interdis-
ciplinar, o curso é uma exi-
gência legal e está previsto no 
Plano Nacional de Aperfeiçoamen-
to e Pesquisa para Juízes Federais 
(PNA). Dividido em nove módulos, 
totalizando 480h/aula, o treina-
mento será composto por palestras, 
painéis, debates, além de prática 
jurisdicional preparatória. Esta últi-
ma será realizada na própria seção 
judiciária na qual o magistrado for 
lotado. De acordo com a Esmafe, as 
habilidades serão trabalhadas por 
meio de abordagens práticas e não 

fragmentadas que visem à constru-
ção do conhecimento, da técnica e 
da capacidade de relacionar-se.

Programação – No primeiro dia 
do curso, o corregedor-regional do 
TRF5, desembargador federal Fran-
cisco Barros Dias, iniciou o módu-
lo com a palestra “A atuação da 
Corregedoria”. O ciclo de palestras 
prosseguiu com o desembargador 
federal Lázaro Guimarães, que falou 
sobre “A coordenação dos Juizados 

Especiais Federais”, e com o 
diretor do Foro da Seção Judi-
ciária de Pernambuco (SJPE), 
juiz federal Frederico Azevedo, 
que discorreu sobre “A direção 
do Foro”. Em seguida, a diretora 
da Secretaria Administrativa da 
SJPE, Isabel Furtado, falou sobre 
“A atuação da Secretaria Admi-
nistrativa”. As atividades foram 
encerradas com a palestra “Ad-

ministração de uma Subseção Judi-
ciária”, proferida pela juíza federal 
Polyana Falcão Brito (JFPE). 

O presidente do TRF5, desembar-
gador federal Francisco Wildo, re-
cebeu, na última quinta-feira (16), 
a visita do desembargador do Tri-
bunal de Justiça de Pernambuco 
(TJPE), Frederico Neves. No en-
contro foi realizada a entrega do 
convite de posse da nova Mesa 

Diretora do TJPE, que acontecerá 
no dia 6/02, às 17h, na respectiva 
Corte. Os novos dirigentes serão os 
desembargadores Frederico Neves, 
presidente, Leopoldo Raposo, 1ª 
vice-presidente, Fernando Ferreira, 
2º vice-presidente e Eduardo Paurá, 
corregedor geral. 

Já está tudo pronto 
para a reabertura, na 
próxima segunda-feira, 
dia 27/01, do novo 
restaurante do TRF5: 
o Pró-Dieta, empresa 
vencedora do processo 
de licitação realizado 
pelo TRF5. O restaurante 
funcionará para almoço, no ho-
rário das 11h30 às 14h30, e, das 
15h30 às 18h, para a ceia. Com 
260 metros de área útil, o espaço 
tem capacidade para 140 luga-

res. Diariamente, circulam cerca 
de 1,2 mil pessoas na sede do 
prédio do TRF5, entre servidores, 
desembargadores, procuradores, 
advogados e visitantes. 

Até quarta-feira, (22/01), a Subse-
ção Judiciária do Cabo de Santo 
Agostinho está com inscrições 
abertas para o processo seletivo 
de estágio em Direito. Para con-
correr às vagas, os estudantes de-
vem estar matriculados em curso 
de Direito, oferecidos por institui-
ções de ensino reconhecidas pelo 
Ministério da Educação (MEC), e 
cursando, no mínimo, a metade do 
período total do curso e, no máxi-
mo, o antepenúltimo semestre da 
graduação. Mais informações no 
site: www.jfpe.jus.br. 


