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Estacionamento durante o Carnaval

Inspeção ordinária 
na 21ª Vara da SJPE

Antes 
de 
viajar
- O melhor seria não deixar 
a casa sozinha, mais se isso 
não for possível, peça para um 
vizinho ou parente visitar dia-
riamente o imóvel, recolher as 
correspondências e verificar 
movimentos estranhos de pes-
soas próximo ao imóvel.

- Não deixe as luzes acesas 
durante o dia, pois isso significa 
ausência de moradores.

- Deixe algum telefone de con-
tato com um vizinho, parente 
ou amigo, para possíveis conta-
tos.

- Em condomínios fechados ou 
edifícios não deixe as chaves na 
portaria;

- É aconselhável que poucas 
pessoas saibam do sistema de 
segurança da sua casa.
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Subsecretaria de Apoio Especial

Terceira Turma 
se reúne hoje

V módulo do curso de 
Iniciação à Magistratura 

para juízes federais substitutos, 
cujo tema será “Comunicação 
Social e Media Training”, vai 
tratar da relação entre o Poder 
Judiciário e a Imprensa. O mó-
dulo se inicia hoje (25), às 9h, 
com a palestra do diretor da 
Esmafe, desembargador federal 
Marcelo Navarro, sobre “A Jus-
tiça e os meios de comunicação”. 
Em seguida, a assessora de Co-
municação do Conselho da Justiça 
Federal (CJF), Roberta Bastos, fala 
sobre “Relacionamento com a im-
prensa: comunicação estratégica”. 
No final da manhã, será a vez da 
diretora de Comunicação do TRF5, 

Isabelle Câmara, falar sobre “Re-
lacionamento com a imprensa: o 
papel das assessorias de imprensa 
oficiais”. 
Circuito de Mídia -  Os novos 
juízes também terão oportunidade 
de ouvir profissionais que atuam 
nos meios de comunicação, como 

Andréa Trigueiro, da rádio CBN, 
que fará uma palestra sobre 
mídia falada; Marcionila Teixei-
ra, do Diario de Pernambuco, 
sobre mídia impressa; Carolina 
Monteiro, editora do Pernam-
buco.com, que falará sobre In-
ternet e Redes sociais; e Juliano 
Domingues, ex-repórter do Via 
Legal e coordenador do curso 
de Jornalismo da Unicap, sobre 

TV.  A capacitação também inclui 
um circuito de mídia, coordenado 
por Adriana Dutra e Dione Tia-
go (CJF), no qual os magistrados 
testarão suas habilidades em con-
ceder entrevistas. Além disso, eles 
participarão de visitas ao Diario de 
Pernambuco e à TV Globo.

O diretor da Subsecretaria de 
Apoio Especial (SAE), Clóvis 
Pereira, lembra que, durante 
o período de Carnaval, o esta-
cionamento da Esmafe estará 
disponível para os servidores. 
A SAE informa que, para ter 

acesso ao local, é necessário a 
apresentação de documentos que 
comprovem o vínculo do servi-
dor com o Tribunal, como cartei-
ra funcional ou crachá. O TRF5 
também fechou parceria com a 
Prefeitura do Recife e, durante o 

período, estará cedendo 340 
vagas do estacionamento se-
cundário do edifício-sede, até 
a madrugada da Quarta-Feira 
de Cinzas (4/03), para os foliões 
que vierem brincar no Recife 
Antigo.

A Divisão da Terceira Turma 
comunica que a sessão ordinária 
de julgamento que seria realiza-
da na quinta-feira, dia 27/02, foi 
antecipada para hoje, 25/02. A 
sessão ocorrerá, a partir das 14h, 
na sala do Pleno. O presidente 
da Turma, desembargador fede-
ral Marcelo Navarro, comunica 
que na quinta-feira, 6/03, não 
haverá sessão.

De hoje até sexta-feira, a 21ª Vara 
Federal da Seção Judiciária de Per-
nambuco (SJPE), situada no Recife, 
realiza inspeção ordinária nos pro-
cessos físicos e virtuais. No caso da 
inspeção dos processos físicos, o 
prazo será suspenso e não haverá 
expediente destinado às partes, 
com exceção para apresentação de 
recursos, reclamações ou medidas 
destinadas a evitar perecimento 
de direito. Já durante a inspeção 
nos processos virtuais, a 21ª Vara 
informa que não haverá suspen-
são de prazos. Durante o período, 
lembra o titular da Vara, juiz federal 
Francisco Antônio de Barros e Silva 
Neto, os autos físicos que estão em 
poder dos procuradores e advoga-
dos serão recolhidos.


