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Juízes federais substitutos participam 
de Media Training

Servidores que recebem benefícios devem fazer recadastramento

Escala de utilização 
dos elevadores

ompreender as necessidades 
e especificidades de cada 

veículo de comunicação, para que 
saibam como agir para atender às 
demandas da Imprensa. Esse é um 
dos objetivos do Módulo Comu-
nicação Social e Media Training, 
parte do Curso de Formação Inicial 
de Magistrados, que os 16 no-
vos juízes federais substitutos  da 
Justiça Federal na 5ª Região e dois 
juízes estaduais do Rio Grande do 
Norte iniciam hoje, na Escola de 
Magistratura Federal da 5ª Região 
– Esmafe.  Até sexta-feira (17), eles 
participarão de palestras, ativida-
des práticas (circuito de mídia e 
oficina de crise) e visita à TV Glo-
bo. A primeira atividade de hoje, a 
partir das 9h, é a palestra “Como 
ser uma boa fonte?”, a cargo da 
chefe da Assessoria de Comunica-
ção da Procuradoria da República 
no Distrito Federal e da diretora 
de Comunicação Social do Tribu-
nal Regional Federal da 5ª Região 
– TRF5, respectivamente, Dione 
Tiago e Isabelle Câmara. 
Prática penal – Na manhã de 
ontem, os novos juízes tiveram a 

Aniversariantes
Carlos Magno de Melo Torres 
Subsecretaria de Pessoal

Central de Conciliação 
- O presidente do TRF5, 
desembargador fede-
ral Rogério de Meneses 
Fialho Moreira, o diretor 
do Foro da Justiça Fede-
ral na Paraíba (JFPB), juiz 
federal Rudival Gama do 
Nascimento, e o diretor 
da Subseção Judiciária 
de Campina Grande, juiz 
federal Gustavo de Paiva Gadelha, 
instalaram, ontem (13), na Subse-
ção Judiciária de Campina Grande, 
o Centro Judiciário de Solução 
Consensual de Conflitos e Cidada-
nia (CEJUSC). “É com muita alegria 
que, depois de quase 20 anos, vol-
to a Campina Grande para instalar 
esse importante instrumento para 
a realização da cidadania. Os mé-
todos consensuais são importantes 
porque as partes já saem da audi-
ência com a solução do problema, 
tendo-se, desta forma, a efetivida-
de do direito concretizada”, cele-
brou Fialho.

oportunidade de 
conhecer técnicas 
de interrogatório 
e oitiva de teste-
munhas e ofendi-
dos, explanadas 
pelo agente da 
Polícia Federal no 
Rio Grande do Sul 
e professor da Academia Nacio-
nal de Polícia e escolas judiciais, 
Oscar Silveira. O profissional, que 
trabalha em casos de combate à 
pedofilia, enfatizou que a gravação 

de vídeo é muito importante nas 
oitivas, pois nas imagens pode ser 
verificado o que deixou de ser dito 
nas entrelinhas ou algo que se 
destacou por reações físicas.

A Divisão de Folha de Pagamento 
(DFP) da Subsecretaria de Pessoal 
do TRF5 informa que os servi-
dores requisitados que recebem 
benefícios como auxílio-alimen-
tação (R$ 884,00), pré-escolar 
(R$ 699,00, por dependente) e 
auxílio-transporte (até R$ 680,80)  
deverão fazer o recadastramento 
para continuar usufruindo dos 
direitos, anexando  declaração e 
contracheque do órgão de ori-

gem. Os servidores sem vínculo 
com a administração pública e 
os efetivos, que recebem auxílio-
-saúde (até R$ 215,00, por depen-
dente), também deverão fazer o 
recadastramento e comprovar que 
estão em dia com os pagamen-
tos. Para fazer o recadastramento 
é necessário  preencher “Formu-
lário Único de Benefícios – DFP 
(2017)”, que pode ser acessado na 
Intranet, clicando em: “Unidades” 

-> “Setor de Benefícios”-> “For-
mulário Único de Benefícios – DFP 
(2017)”. O documento deve ser 
assinado, digitalizado e encami-
nhado à DFP, por meio de proces-
so no sistema “SEI”, ou, se preferir, 
para o e-mail (folha@trf5.jus.br). O 
período de recadastramento é de 
20/02/2017 a 31/03/2017. O não 
recadastramento pode acarretar 
pena de suspensão do pagamento 
dos benefícios, a partir da folha 

normal de abril/2017. Mais infor-
mações com o servidor Niccolò 
Marangon (Ramal 9565).

A Diretoria Geral do TRF5 informa 
que, a partir de amanhã (15), os 
três elevadores em funcionamento 
terão uma escala de utilização, com 
a finalidade de melhor atender 
aos usuários internos e externos. 
O primeiro elevador atenderá ao 
público interno e externo, com pro-
gramação de parada nos andares 
pares. O segundo transportará o 
mesmo público, com programação 
de parada nos pavimentos ímpares. 
O terceiro, além do público interno 
e externo, funcionará também para 
serviço, com programação de para-
da em todos os andares.


