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Turma Recursal da JFCE faz rodada de conciliações

Esmafe oferece curso de desenvolvimento 
gerencial para magistrados

de Junho3
QUARTA

A

Felipe Pontes Chateaubriand
Gab. Des. Fed. Conv. Ivan Lira
Bárbara Raquel da Silva Fonsêca
Divisão da 2ª Turma

Tiago Pereira Sampaio
Subsecretaria de Recursos

Geraldo Ferreira de Lima Júnior
Subsecretaria de Controle Interno

Reginaldo Patrício de Araújo
SERVIS 

Quinta, 4 de junho

Laísa Alves Santos
Gab. Des. Federal Vladimir Carvalho

Josefa de Lima Ferreira
Gab. Des. Federal Paulo Roberto

Aniversariantes

Feriado de
Corpus Christi

Estágio em 
Juazeiro do Norte

Desconto em 
pós-graduação

Escola de Magis-
tratura Federal da 

5ª Região (Esmafe) está 
com inscrições abertas 
para o curso Desenvol-
vimento Gerencial para 
Magistrados, que será 
realizado em três eta-
pas: nos dias 15 e 16 de 
junho, 29 e 30 de junho 
e 13 e 14 de julho deste 
ano, no Hotel Vila Rica, 
em Boa Viagem – Recife-
-PE. Os interessados em 
participar dessa terceira 
turma devem enviar e-mail para  
esmafe@trf5.jus.br, até o dia 9/06. 
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De acordo com a Esmafe, restam 
poucas vagas, das 15 oferecidas. 

A 3ª Turma Recursal (TR) da 
Justiça Federal no Ceará (JFCE) 
fará a segunda rodada de con-
ciliações no próximo dia 17 de 
junho, após o sucesso da pri-
meira rodada, realizada no dia 
28 de maio. Segundo a JFCE, a 
primeira rodada teve como ob-

jeto processos envolvendo a Caixa 
Econômica Federal, que se encon-
travam pendentes de julgamento 
por parte da  3ª Turma Recursal. 
Idealizador da ação, o juiz federal 
Dartanhan Vercingetórix de Araú-
jo e Rocha é o Coordenador da 
Central de Conciliação da JFCE. A 

JFCE lembra que, em 
2014, foram realiza-
dos cinco mutirões de 
conciliação, com altos 
percentuais de acor-
do e com resultados 
financeiros de mais 
de R$ 12 milhões.

Liderança - O objetivo da 
capacitação é desenvolver 
nos magistrados a consci-
ência do seu papel como 
líderes, auxiliando-os a 
gerenciar de forma mais 
eficiente suas equipes de 
trabalho, por meio de técni-
cas e instrumentos práticos 
de gestão de equipes. Para 
obtenção do certificado, o 
participante deverá ter fre-
quência mínima de 75% em 
todas as atividades progra-
madas e conceito igual a 

“ótimo” ou “bom” na avaliação que 
será realizada ao longo do curso.

O TRF5 e as suas seções judiciárias 
vinculadas (Pernambuco, Paraíba, 
Rio Grande do Norte, Ceará, Ala-
goas e Sergipe) irão suspender 
seus atendimentos, amanhã, dia 
de Corpus Christi, considerado 
ponto facultativo. De acordo com 
o Ato nº 0025/2015, assinado pelo 
ex-presidente do TRF5, desem-
bargador federal Francisco Wildo, 
nesse dia funcionará o Plantão 
Judiciário. Os prazos processuais 
com vencimentos neste dia fica-
rão automaticamente prorrogados 
para o dia seguinte (5/06), quando 
o TRF5 e as seções judiciárias fun-
cionarão normalmente. O calen-
dário de feriados está disponível, 
para consulta, no site do TRF5, no 
banner “Feriados”.
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A Faculdade de Ciências Hu-
manas de Olinda (Facho) ofe-
rece aos servidores do Tribunal 
Federal Regional da 5ª Região 
(TRF5) e seus familiares um 
desconto de 10% no curso de 
pós-graduação em Intervenção 
Psicossocial e Jurídica. O curso 
é coordenado pela psicóloga 
Helena Ribeiro Fernandes e 
terá duração de 18 meses. Mais 
informações pelo telefone (81) 
3429-4100.

A Subseção Judiciária de Juazeiro 
do Norte/CE está com inscrições 
abertas para seleção de estagiá-
rios dos cursos de Direito e Admi-
nistração, que estejam cursando, 
no mínimo, a metade do período 
total e, no máximo, até o ante-
penúltimo semestre do curso. As 
inscrições vão até o dia 12 de ju-
nho, pela internet. A avaliação será 
realizada no dia 27/06, na Faculda-
de Paraíso (Fap).


