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Abril

TERÇA

Aniversariantes
Regina Célia Lucas Couceiro
Presidência
Luiz Henrique Alves Gomes
Terceira Turma

Doação de sangue
Maria do Rosário Belian (mãe da
servidora Yasmin Belian) precisa

de doação de sangue. Os
interessados devem comparecer
ao Hemope e fazer a doação em

nome da paciente.

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Com a nomeação de 22 juízes
federais substitutos, esta
semana, a 5ª Região passa a
contar com 149 magistrados.

O Módulo II do Curso de
Iniciação à Magistratura,
promovido pela Esmafe5, foi
dedicado à Administração
Judiciária. O diretor do Foro
da Seção Judiciária do Rio
Grande do Norte, juiz federal
Ivan Lira de Carvalho, e a
vice-diretora da Seção
Judiciária da Paraíba, juíza
federal Cristina Maria Costa Garcez,
falaram sobre administração e
planejamento estratégico. “É preciso ter
um bom relacionamento com a equipe,

Administração é tema do Módulo II do Curso
de Iniciação à Magistratura

saber delegar funções e manter a
eficiência sempre”, argumentou Ivan Lira.
Já Cristina Garcez lembrou que não
basta ter visão de atualidade, é preciso

ver a longo prazo. A
desembargadora Margarida
Cantarelli (diretora da
Esmafe5) ressaltou que as
dicas dos juízes federais valem para
todas as áreas.

A
diretoria
da Escola
do Pilar
recebeu,
este mês,
a doação
de um

computador com impressora e mais
de 20 livros de literatura infanto-juvenil.
A doadora, Maria Olívia Maciel Farias,
servidora do gabinete do
desembargador federal Geraldo
Apoliano, fez a entrega pessoalmente
à Adneide Vitor Anjos (diretora) e Jane
Gláucia (vice) juntamente com o diretor
da Subsecretaria de Material e
Patrimônio do TRF5, Vladislave Leite.

Doação para
Escola do Pilar

Com o painel Funcionamento da
Justiça Federal de 1ª Instância, o juiz
federal Frederico Azevedo, diretor do
Foro da Seção Judiciária de Pernam-
buco, deu continuidade na tarde da
sexta-feira, ao Módulo II do Curso de
Iniciação à Magistratura. Após a expla-
nação do juiz Frederico Azevedo, o
grupo foi conhecer in loco o funciona-
mento da Seção de Distribuição de
Processos. Na segunda parte do curso,
a juíza federal Nilcéa Maggi (5ª Vara

Federal de Pernambuco), apresentou
aos novos juízes o Funcionamento de
uma Vara Federal. A juíza explicou aos
novos magistrados todas as etapas de
tramitação dos processos no Poder
Judiciário, desde sua chegada à Seção
Judiciária até o seu arquivamento.
Depois de explicar como funciona a
Vara Federal, Nilcéa Maggi fez um
breve comentário sobre o Plano
Nacional de Aperfeiçoamento e
Pesquisa para Juízes Federais (PNA).

Novos juízes conhecem funcionamento da Justiça Federal
Frederico Azevedo

e Nilcéa Maggi


