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TRF de Portas 
Abertas tem 
nova data

de Novembro18
QUARTA

O

Aniversariantes

Concurso para juiz federal: prorrogado 
prazo para recurso

Além do Direito: 
Magistrado
lança livro 

SAE pede atenção à obediência das normas

Maria Francisca Alves Benevides Coelho
Subsecretaria de Recursos
Maria Paula Médicis de Queiroz Campos
Gab. Des. Fed. Manoel Erhardt

prazo para interposição de 
recursos contra o resultado 

provisório da prova escrita P2 do 
XIII Concurso Público para provi-
mento de Cargos de Juiz Federal 
Substituto da 5ª Região foi prorro-
gado para as 18h (horário de Brasí-
lia) de hoje. Os interessados devem 
acessar o Sistema Eletrônico de 
Interposição de Recurso no ende-
reço eletrônico da organizadora do 
concurso. O resultado provisório 
da prova escrita P2 foi divulgado 
durante sessão pública, realizada 
no TRF5, no dia 11 de novembro, 
e publicado no Diário Eletrônico 
Administrativo do TRF5 da última 
segunda-feira (16). A sessão públi-

Em virtude das confraternizações 
de final do ano, a Direção do TRF5 
decidiu adiar o evento TR5 de 
Portas Abertas, programado para 
ocorrer no sábado 28/11, no es-
tacionamento do Tribunal. A ex-
pectativa é que este momento de 
integração e festa ocorra em mar-
ço de 2016.

O programa Via Legal desta 
quarta-feira traz como um dos 
destaques as condenações de 
três ex-funcionários do De-
partamento Nacional de Infra-
estrutura de Transporte (Dnit) 
em Pernambuco. Segundo as 
apurações, o trio cometeu ir-
regularidades na fiscalização e 
na execução de obras, no ano 
de 2009. O esquema gerou um 
prejuízo aos cofres públicos de 
cerca de R$ 370 milhões – valor 
que seria destinado à duplica-
ção e à manutenção da rodovia 
BR-101 no estado. Confira esta 
e outras notícias no Via Legal, 
exibido nesta quarta-feira, na 
TV Justiça, às 20h30, com re-
prises na sexta-feira (10h30) e 
no domingo (21h30) - horário 
dos estados que compõem a 
5ª Região. Assista também na 
TV Brasil, na TV Cultura e pela 
internet, no www.youtube.com/
ProgramaViaLegal.

ca de distribuição dos 
recursos contra o resul-
tado provisório na prova 
escrita P2 será realiza-
da no dia 20/11, às 9h 
(horário local), na sede 
do TRF5. Já a sessão de 
julgamento desses re-
cursos ocorrerá no dia 
2/12, às 9h, na Sala das 
Turmas deste Tribunal. 
Próximas etapas – A próxima pro-
va escrita será composta de duas 
sentenças, uma de natureza cível 
e outra de natureza penal, realiza-
das em dias sucessivos. Depois, na 
terceira etapa, haverá sindicância 
da vida pregressa e investigação 

O juiz federal Hugo Otávio Tavares 
Vilela, formador de magistrados 
da Escola Superior de Magistratura 
Federal da 1ª Região (ESMAF) e da 
Escola de Formação e Aperfeiço-
amento de Magistrados (ENFAM), 
lançou o livro “Além do Direito: a 
formação multidisciplinar do juiz”. 
Segundo ele, a obra percorre os 
campos da História, Números, Psi-
cologia, Cérebro, Política e Lingua-
gem. O objetivo do magistrado é 
abordar as diversas áreas sobre as 
quais os juízes precisam ter algum 
tipo de conhecimento para julgar 
da melhor maneira. O livro pode 
ser baixado gratuitamente na  pá-
gina do Conselho da Justiça Fe-
deral, clicando na aba “CEJ” e, em 
seguida, em “Publicações do CEJ”.

A Subsecretaria de Apoio Especial (SAE) re-
força o pedido para o uso da identificação 
pelos visitantes que vêm realizar refeições 
no restaurante O Porto, assim como por to-
dos aqueles que frequentam o Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região – TRF5. O uso 
do crachá dentro do edifício deste Tribunal 
é obrigatório. A SAE lembra aos usuários do 

estacionamento do TRF5 que é neces-
sário requerer autorização da Subsecre-
taria para o pernoite de veículos. Além 
disso, pede atenção na observância das 
áreas permitidas, não permitidas e pri-
vativas de estacionamento. Em caso de 
dúvidas, procurar o vigilante de serviço 
no turno.

Programa
Via Legal

social; exame de sanidade física e 
mental e, por fim, exame psicotéc-
nico. A quarta etapa será uma pro-
va oral e, a última e quinta, uma 
avaliação de títulos, sendo que 
a participação do candidato em 
cada etapa dependerá da habilita-
ção na anterior.


