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...Conciliação... 

Membros das Comissões de Segurança do Poder Judiciário se reúnem no CJF
FOTO: DIVULGAÇÃO/CNJ

de Junho

TERÇA Manejo de armas 

Aprovada prorrogação a 
servidores e magistrados

Licença-paternidade

Desembargador Federal 
Fernando Braga Damasceno

Corregedor-Regional do 
TRF5

Juiz Federal 
Sérgio de Abreu Brito

SJAL – Turma Recursal

Marcos David Magalhães Maia
Subsecretaria de Apoio Especial
Lúcia Carvalho e Silva
Núcleo de Gestão Documental

Aniversariantes

ervidores e magistrados do 
Conselho e da Justiça Federal 

de 1º e 2º graus terão a prorroga-
ção do período da licença-paterni-
dade por mais 15 dias. Atualmente, 
já é conferido por lei cinco dias. A 
decisão foi aprovada na sessão ex-
traordinária do Conselho da Justiça 
Federal (CJF), realizada na última 
quinta-feira (23/06), em Brasília, e 
que contou com a presença do vi-
ce-presidente do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5, de-
sembargador federal Roberto Ma-

chado. De acordo com o Colegiado, 
a decisão teve por base o artigo 1º, 
inciso II, da Lei nº 11.770/2008, com 
a redação alterada pelo artigo 38 
da Lei nº 13.257, de 08/03/2016. A 
Subsecretaria de Pessoal do TRF5 
informa que a extensão do período 
atinge apenas os servidores regidos 
pela Lei 8.112/1990.
Requerimento – Para solicitar a 
prorrogação da licença-paternidade 
por mais 15 dias é preciso entregar 
o requerimento à Subsecretaria de 
Pessoal até o segundo dia após o 

O Conselho Nacional de Justiça 
promoveu, ontem, a 1ª Reunião 
Nacional das Comissões de Se-
gurança do Poder Judiciário. O 
evento foi realizado no auditório 
do Conselho da Justiça Federal, 
em Brasília, e contou com as pre-
senças do juiz federal auxiliar da 
Presidência do TRF5, Leonardo 
Resende, e do diretor da Sub-
secretaria de Apoio Especial do 

Tribunal, General Nilton Ananias, 
além de membros das Comissões 
Permanentes de Segurança das 
Cortes. A reunião foi encerrada 
pelo presidente do Supremo Tri-
bunal Federal e do CNJ, ministro 
Ricardo Lewandowski. O  principal 
objetivo do encontro foi promover 
o alinhamento das políticas de se-
gurança dos Tribunais, nos termos 
da Resolução n. 176 do CNJ, de 10 

de junho de 2013, que instituiu 
o Sistema Nacional de Seguran-
ça do Poder Judiciário (SINASPJ). 
Na ocasião, foram apresentadas 
as conclusões do Diagnóstico 
da Segurança Institucional do 
Poder Judiciário, bem como 
propostas de novas diretrizes, 
medidas e rotinas de seguran-
ça orgânica, institucional e de 
informação. O documento pode 

nascimento da criança. Mais infor-
mações podem ser obtidas com 
Tércia, no ramal 9636.

ser conferido na página do CNJ na 
internet: www.cnj.jus.br.

A última etapa do treinamento 
em manejo de armas de fogo, 
promovido pela Subsecretaria 
de Apoio Especial do TRF5 para 
os agentes de segurança e mo-
toristas dos gabinetes do TRF5, 
será realizada hoje e amanhã, na 
Associação de Tiro do Recife – 
ATIRE, no município de Paulista. 
Os resultados das aulas teóricas 
serão conferidos através de dis-
paros reais – cerca de 100 para 
cada treinando - em alvos a dis-
tância. Os participantes que apre-
sentarem rendimento suficiente 
farão, na Polícia Federal, os exa-
mes finais necessários à conces-
são de porte de arma funcional e 
atuarão no grupo de segurança 
operacional desta Corte.

... Os 12 novos conciliadores do 
Centro de Conciliação da Justiça 
Federal no Rio Grande do Norte 
(JFRN) começam hoje suas ativi-
dades. Haverá um “pautão” com 
45 audiências. Desde que o novo 
Código de Processo Civil entrou em 
vigor, em março deste ano, preven-
do audiências pré-processuais e 
processuais com o instrumento do 
conciliar,  a JFRN já promoveu três 
grandes mutirões de conciliação.
... O Centro Judiciário de Solução 
de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) 
da Justiça Federal em Pernambuco 
(JFPE) realizou, no período de 16 a 
22 de junho, o primeiro curso para 
conciliadores. A formação também 
incluiu a simulação de audiências, 
nas quais os participantes trocaram 
os papéis de conciliadores, ouvin-
tes, advogados e partes.
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