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SJRN realiza audiências de custódia em regime de plantão Aviso do NAS

Exame garantido

Seleção de 
Conciliadores 
na JFPE 

Desenvolvimento Gerencial: inscrições 
para capacitação começam amanhã

de Setembro2
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O

Edson Pereira da Silva Neto
Gab. Des. Fed. Manoel Erhardt
Fernando Antônio dos Santos
Gab. Des. Fed. Cid Marconi
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Aniversariantes

Núcleo de Desenvolvimen-
to de Recursos Humanos 

(NDRH) informa que estão aber-
tas, a partir de amanhã (3), na 
Intranet do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região -TRF5, as inscri-
ções para o curso Coaching aplica-
do à liderança. A capacitação será 
realizada na modalidade de Ensino 
a Distância (EaD) e faz parte do 
Programa de Desenvolvimento 
Gerencial, obrigatório para todos 
os servidores que ocupam funções 
gerenciais, a partir de FC5, e que 
possuam servidores subordinados 
à sua chefia. 
Formação - O curso está dividi-

do em dois módulos, de 15 horas 
cada, e será tutorado por servi-
dores da Justiça Federal em São 
Paulo (JFSP). Segundo o NDRH, a 
escolha do tema tem por objetivo 
fomentar a reflexão dos servidores 
do TRF5 sobre a sua prática como 
“gestores educadores”, um dos 
pilares da política de formação dos 
servidores do Poder Judiciário, de 
acordo com o Conselho da Justiça 
Federal (CJF) e Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ). A previsão é de 
que o primeiro módulo da capa-
citação tenha início a partir do dia 
22/09, com a palestra presencial 
da tutora Gisele Molinari.

A Seção Judiciária do Rio Gran-
de do Norte (SJRN) é pioneira 
no País na realização de audi-
ência de custódia em regime 
de plantão. O primeiro deles 
ocorreu na última segunda-fei-
ra (31). Na prática, isso significa 
que o preso, quando detido 
em flagrante, terá o direito de 

ser apresentado pessoalmente ao 
juiz em até 24 horas, contribuin-
do para a redução do congestio-
namento do sistema carcerário. 
De acordo com o diretor do Foro, 
juiz federal Marco Bruno Miran-
da, a medida representa uma 
humanização do processo penal: 
“agora, o preso tem a oportuni-

dade de olhar nos olhos do juiz, 
o que, por sua vez, também dá 
ao magistrado mais condições de 
realizar seu trabalho”.  A escala 
do plantão especial da audiência 
de apresentação pode ser aces-
sada no portal da JFRN: www.jfrn.
jus.br, no menu “Serviços Públi-
cos”.

O Núcleo de Assistência à Saúde 
do TRF5 informa que a médica Fa-
biana Kovacs se ausentará de suas 
atividades até novembro deste ano, 
em virtude de licença para capaci-
tação, concedida pela Presidência 
desta Corte. A servidora participará 
de Curso Teórico-Prático na Uni-
versidade Semmelweis, em Buda-
peste/ Hungria, tendo como foco a 
clínica médica e a dermatologia.

O Via Legal desta semana 
mostra a agonia de uma jovem 
pernambucana que não con-
seguia fazer exames de urgên-
cia na rede pública de saúde, 
por falta de vagas disponíveis. 
Com histórico de câncer, os 
médicos suspeitaram que um 
novo tumor tivesse aparecido. 
Mas a doença só poderia ser 
confirmada por meio da Co-
lonoscopia. A alternativa foi 
procurar a Justiça Federal e a 
resposta foi rápida: em duas 
horas, a União foi condenada e 
a sentença determinou a rea-
lização do exame. Confira esta 
e outras reportagens no Via 
Legal, que é exibido pela TV 
Justiça às 21h30 (quarta-feira), 
11h30 (sexta-feira) e 22h30 
(domingo). Assista também na 
TV Brasil, na TV Cultura e pela 
internet, no www.youtube.com/
programaViaLegal.

A Subseção Judiciária de Caruaru 
está com inscrições abertas, até 
30 de setembro, para seleção de 
conciliadores da 31ª Vara Federal. 
As inscrições devem ser realizadas 
na secretaria daquele órgão, que 
fica na sede dos Juizados Especiais 
Federais. Para se inscrever, o can-
didato deverá preencher o reque-
rimento de inscrição e entregar 
junto com uma cópia autenticada 
do diploma ou comprovante de 
matrícula da instituição superior, 
se for o caso, cópia da identidade 
e um currículo. A carga horária 
será de seis horas semanais. O edi-
tal do certame está disponível na 
página da JFPE (www.jfpe.jus.br).


