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Servidores participam de palestra sobre 
etiqueta e cerimonial

Movimentação Intensa no TRF5 para 
retirada de Certidão Negativa

JFCE e AGU  
realizam mutirão 
de audiências

Palestra na Esmafe 
para estudantes

Des. Fed. Francisco Wildo 
Lacerda Dantas

TRF5
Rafael Wanderley de Siqueira Araújo
Gab. Desa. Fed. Margarida Cantarelli
Fernanda Lima Bezerra Falcão
Gab. Desa. Fed. Margarida Cantarelli
Maria Antônia Barreto de Almeida
Gab. Desa. Fed. Margarida Cantarelli
Rhenya V. Ramos Reinaldo da Cunha
Gab. Des. Fed. Paulo Gadelha
Helena Ana Cavalcanti de C. Fonseca
Gab. Des. Fed. Rogério FialhoNúcleo de Desenvolvimen-

to de Recursos Humanos 
(NDRH) realizou ontem a 

segunda etapa do Seminário de 
Atualização em Segurança Institu-
cional. O evento aconteceu na Sala 
das Turmas Norte, com a palestra 
“Etiqueta e Cerimonial”. O assunto, 
contemplado dentro da programa-
ção “Eventos e Cerimônias: Ritos, 
rituais e particularidades importan-
tes”, foi abordado pelos tenentes 
Cléber Romero Ribeiro e Arnaldo 

Elias de Aguiar, oficiais da Polícia 
Militar de Pernambuco. O encon-
tro teve o objetivo de responder 
a questionamentos sobre cerimo-
nial e habilitar os participantes a 
identificarem e organizarem sole-
nidades com excelência. O tenen-
te Cléber tirou dúvidas de etiqueta 
em cerimônias, como cumprimen-
tos, tipos de veículos, comporta-
mento e postura profissional. A 
palestra contou com a participação 
dos servidores das áreas de Se-

gurança e Transporte e do Núcleo 
de Cerimonial e Relações Públicas 
do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região. Além disso, foi transmitida 
ao vivo para as Seções Judiciárias 
de toda a 5ª Região.

Diversos candidatos a cargos 
eletivos nas eleições municipais 
deste ano, representantes de 
partidos políticos, além de pa-
rentes de candidatos, estiveram 
ontem no edifício-sede do TRF5, 
em busca de Certidão Negativa, 
documento obrigatório para o 
registro de candidatura eleito-
ral. Como hoje (5/07) é o último 
dia para apresentação do re-
ferido documento no Tribunal 

Regional Eleitoral de Pernambu-
co (TRE/PE), a corrida em busca 
desse documento foi grande. A 
Certidão Negativa pode ser reti-
rada pela internet, no site da SJPE 
(www.jfpe.jus.br), no link Certidão 
Negativa. Caso haja pendências 
processuais ligadas à pessoa que 
deseja candidatar-se, o docu-
mento só poderá ser retirado na 
Subsecretaria do Plenário desta 
Corte, localizada no 4º andar.

A Justiça Federal no Ceará (JFCE) e 
a Advocacia Geral da União (AGU) 
no Ceará realizam o primeiro mu-
tirão de audiências de conciliação. 
A iniciativa tem o objetivo de di-
minuir a quantidade de processos 
que tramitam na JFCE referentes 
a causas do funcionalismo públi-
co. Neste primeiro mutirão, que 
teve início na quarta-feira, dia 3, e 
segue até hoje, serão apreciados 
os processos em tramitação nos 
Juizados Especiais Federais (JEFs). 
O mutirão também prevê a reali-
zação de 24 audiências por meio 
de videoconferências, nas subse-
ções de Juazeiro do Norte (17ª 
Vara), Sobral (19ª Vara), Crateús 
(22ª Vara), Quixadá (23ª Vara) e 
Iguatu (25ª Vara).

Os juízes federais Cintia Brunetta 
e César Arthur proferiram pales-
tra, na manhã de ontem, sobre o 
Direito e competências da carreira 
jurídica. O evento ocorreu na sede 
da Esmafe5 e fez parte da progra-
mação de visita dos estudantes de 
Direito da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN) ao 
TRF5. Acompanhados pelo profes-
sor e juiz federal Marco Bruno, os 
alunos foram informados sobre as 
experiências judiciais dos magis-
trados da 5ª Região.


