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Francisco Wildo recebe homenagem do CJF

de Março13
SEXTA
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Esmafe sedia reunião preparatória para Conferência 
Internacional de Capacitação Judicial

Inscrições para 
curso de Excelência 
no Atendimento

Maria de Lourdes Paula de Lacerda
Núcleo de Assistência à Saúde
Lúcia de Fátima Pontes de Souza
Gab. Des. Federal Convocado Ivan Lira

Aniversariantes

a última segunda-
-feira (9), os de-

sembargadores federais 
que presidem o Tribunal 
Regional Federal da 5ª e 
da 2ª Regiões, respecti-
vamente, Francisco Wildo 
e Sérgio Schwaitzer, se 
despediram do Conselho 
da Justiça Federal (CJF), 
do qual foram conselhei-
ros no biênio 2013-2015. 
Os magistrados recebe-
ram placas de agrade-
cimento e foram home-
nageados por suas atuações à 
frente do colegiado, durante o 
encerramento da sessão de julga-

mentos do órgão. Na ocasião, o 
presidente do CJF e do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), ministro 

Francisco Falcão, 
cumprimentou os 
conselheiros, dese-
jando-lhes sucesso 
na continuidade de 
suas carreiras. “To-
dos nós sabemos 
da transitoriedade 
de tudo na vida 
e, principalmente, 
dos cargos públi-
cos que nos são 
atribuídos. Há os 
que passam e não 
deixam marca ne-

nhuma e há os que contribuem 
para a sociedade. Os senhores 
marcaram suas presenças como 

Na próxima segunda-feira (16), 
a partir das 9h, os comitês inter-
nacional e local da 7ª Conferên-
cia Internacional de Capacitação 
Judicial se reúnem na escola 
de Magistratura Federal da 5ª 
Região (Esmafe), dirigida pelo 
desembargador federal Marcelo 
Navarro. A reunião é prepara-

tória para a conferência que será 
realizada de 8 a 12/11, no Enotel, 
em Porto de Galinhas (PE). Con-
siderado o maior evento judicial 
do mundo, a 7ª Conferência vai 
reunir participantes de 90 países 
e esta edição é a primeira que 
será realizada na América Latina. 
Participam da reunião, além de 

integrantes do comitê local, 
a diretora da Escola Nacional 
de Magistrados dos Estados 
Unidos e o diretor de Relações 
Internacionais da International 
Organization on Judiciary Trai-
ning (IOJT), respectivamente, 
professores Mary Mcqueen e 
Jefrey Peterson.

O Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH) infor-
ma que ainda tem vagas para os 
interessados em participar do curso 
de Excelência no Atendimento, que 
será realizado de 26 a 27/03, das 
9h às 19h, na Esmafe. O servidor 
que quiser participar deve solicitar 
da chefia a autorização e enviar, até 
hoje (13), e-mail para: ndrh-treina-
mento@trf5.jus.br. De acordo com 
o NDRH, o curso fortalecerá os 
conhecimentos, as habilidades e as 
atitudes essenciais ao atendimento 
com excelência, relacionando a im-
portância da postura pessoal com 
a qualidade do atendimento e seu 
impacto na melhoria da prestação 
de serviços à sociedade. Mais infor-
mações pelo telefone 3425-9818.

Sábado, 14 de Março

Juíza Federal Danielle 
Macedo Peixoto de Carvalho 

SJCE
Emanuel Praxedes Valentim
Gab. Des. Federal Conv. Ivan Lira
Josaías Gomes dos Santos
Marcenaria

Domingo, 15 de março
Juiz Federal Rogério 

Roberto Gonçalves de Abreu 
 SJPB

Anderson Felipe de O. Fernandes
Subsecretaria de Tecnologia da Informação
Claudiano João da Silva
INTERFORT

conselheiros do CJF”, declarou. 
Agradecimento - O presidente 
do TRF5, Francisco Wildo Lacerda 
Dantas, registrou o aprendizado 
obtido como conselheiro do ór-
gão de cúpula da administração 
da Justiça Federal. “Testemunhei 
o esforço com que esse grupo 
trabalha pela unidade da Justiça 
Federal. Este é o órgão agluti-
nador da Justiça Federal. Penso 
que a lição maior que levo daqui 
é que todos os presidentes de 
tribunais defendem uma adminis-
tração em prol da unidade, mas 
respeitando a autonomia. O futu-
ro desta instituição será brilhan-
te!”, desejou.


