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Aniversariantes
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Novos juízes recebem treinamento sobre 
Relacionamento e Métodos de Pesquisas

Espelho d’água em reforma

Esmafe5 promove curso sobre Direito Constitucional

Quinta jurídica 

Semana de 
conciliação no Rio 
Grande do Norte Simone Fernandes de Luna

Gab. Des. Federal Vladimir Carvalho

Ana Patrícia Lemos C. de Souza
Digitalização

Dia Mundial do Dentista

entro da programação do 
Curso de Iniciação à Magis-

tratura, ontem, os 16 novos juízes 
federais substitutos tiveram in-
formações sobre relacionamen-
tos, pesquisa de jurisprudência e 
doutrina: Bibliotecas TRF5, CAJU 
e CNJ, além de cadastros do CNJ. 
Pela manhã, juízes federais Leonar-
do Resende Martins, Cintia Brunet-
ta e Carolina Malta apresentaram 
os vários tipos de relacionamento 
institucional: entre magistrados e 
servidores e entre os órgãos de 
justiça. “Apresentamos as ferra-
mentas de tecnologia da informa-
ção utilizada na justiça e sua rela-
ção com a atividade jurisdicional”, 
explicou a juíza federal Cintia Bru-
netta.  Na parte da tarde, o treina-

mento foi direcionado 
para os instrumentos 
de pesquisa do TRF5, 
do Conselho da Justiça 
Federal, na Central de 
Atendimento ao Juiz 
Federal (CAJU), e no 
sistema utilizado para 
cadastros pelo Conse-
lho Nacional de Justiça. 
Erotildes Arruda, ser-
vidora da biblioteca, apresentou 
aos novos magistrados o funcio-
namento e o método de pesquisa 
adotado na biblioteca desta Corte. 
Programação- Até o final do cur-
so, em 18/12, ainda serão aborda-
dos temas relacionados a capaci-
tação em Recursos da Informação; 
Deontologia, Comunicação social 

/ Media Training; Prática cível / 
Peculiaridades da JF; Prática penal 
/ Psicologia Judiciária; Técnicas de 
elaboração de sentenças e Impac-
tos das decisões judiciais. De ca-
ráter interdisciplinar, o curso está 
dividido em 10 módulos, totalizan-
do 520h/aula, e está sendo realiza-
do no auditório da Esmafe5.

A partir da próxima segunda-
-feira (8/10), a Escola de Ma-
gistratura Federal da 5ª Região 
(Esmafe5) estará com inscrições 
abertas para o curso “Nova Teo-
ria do Direito Constitucional e as 
Novas Perspectivas dos Direitos 

Fundamentais”, que será realiza-
do no período de 22 a 24/10, no 
núcleo cearense da Esmafe5, com 
transmissão por videoconferência 
para todas as seções judiciárias da 
5ª Região. O treinamento faz par-
te do Curso de Aperfeiçoamento 

(Vitaliciamento e Promoção). O 
curso tem o objetivo de capa-
citar os magistrados nas novas 
tendências da teoria dos direitos 
fundamentais. Os interessados 
devem efetuar suas inscrições 
até o dia 17 de outubro.

Após a conclusão da 
1ª etapa dos servi-
ços de reparação da 
impermeabilidade 
do revestimento das 
fachadas da torre 
do edifício-sede do 
TRF5, a Subsecreta-
ria de Infraestrutu-
ra e Administração 
Predial - SIAP está 
providenciando a 
limpeza e a repintura do espe-
lho d’água, que foi afetado por 

semi-impermeabilizante e resídu-
os da fachada.

Amanhã, a edição do projeto 
Quinta Jurídica terá como tema “A 
decisão judicial como o sentido 
do Direito”. O evento acontecerá 
no auditório da Justiça Federal do 
Rio Grande do Norte, a partir das 
19h. A palestra será ministrada 
pelo diretor e professor da Facoltá 
di Giurisprudenza dell’Universitá 
del Salento, na Itália, Rafaelle de 
Giorgi. As inscrições são gratui-
tas e podem ser feitas através do 
site do JFRN (www.jfrn.jus.br). A 
confirmação da inscrição ocor-
re mediante a doação de 2Kg de 
alimentos não perecíveis no dia do 
evento.

Uma ação inédita vai reunir, pela 
primeira vez, no Rio Grande do 
Norte, três órgãos da Justiça (Jus-
tiça Federal, Tribunal de Justiça e 
Tribunal Regional do Trabalho) na 
sétima edição da Semana Nacional 
de Conciliação, que acontece de 7 
a 14/11. As três instituições fazem 
parte da campanha estadual inti-
tulada “O nosso esporte preferido 
não tem adversários. Todos saem 
ganhando”, que, pela referência de 
um jogo de frescobol, quer mostrar 
a justiça como parceira da popula-
ção e que busca a paz social e a so-
lução dos conflitos através do acor-
do. Na abertura do evento, haverá 
a realização de 100 casamentos 
comunitários, audiências, apresen-
tações culturais e outros serviços. 
As audiências da Justiça Federal 
vão acontecer na sede da Justiça 
Federal no Rio Grande do Norte.


