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Mais de 450 atletas vão participar da III 
Olimpíada da Justiça Federal da 5ª Região 

Palestra sobre Infração de Trânsito

Curso Ética e Serviço  
Público: inscrições 
encerram amanhã  

Leilão na JFCE 

Seminário de Processo Penal
Juiz Federal  

Bianor Arruda Bezerra Neto
SJPB

Ministro Mauro Luiz  
Campbell Marques

STJ
Diogo Verçosa Andrade
Subsec. de Tecnologia da Informação
Marilene Tavares de Souza
Gab. Des. Fed. Rogério Fialho Moreira
Marcos José Claudino do Rego
Gab. Des. Federal Francisco Wildo

Amanhã, o Núcleo de Desenvol-
vimento e Recursos Humanos 
(NDRH) realiza mais uma pales-
tra do Seminário de Atualização 
em Segurança Institucional, des-
ta vez sobre “Infração de Trân-
sito - Realidade Atual”, que será 
ministrada pelo capitão da Polí-
cia Militar de Pernambuco Rogé-
rio Reis. Na abordagem, o militar 
fará referências ao Sistema Na-

cional de Trânsito, o condutor e 
o Código de Trânsito Brasileiro, 
as infrações, a competência para 
atuar e autuar no policiamento 
ostensivo etc. A palestra, com 
duração de 4h, faz parte da pro-
gramação do Seminário, que o 
NDRH vem realizando desde o 
mês de julho. O evento aconte-
ce sempre às quartas-feiras, das 
14h às 18h, na Sala das Turmas.

Teve início ontem (8), na sala das 
Turmas Norte, a parte prática do 

seminário de atualização de Pro-
cesso Penal. O diretor de Núcleo 
de Processamentos de Feitos Pe-
nais, José Avelino, foi responsável 
pelos treinamentos sobre o “In-
quérito Policial”. Durante o semi-
nário, foram abordados assuntos 
referentes a tramitações de inqué-
ritos, conceitos e procedimentos 
adotados pelo TRF5 em relação os 
processos que tramitam em segre-
dos de justiça. 

Acontece hoje a segunda edição 
do leilão unificado presencial e 
virtual da Justiça Federal do Ce-
ará (JFCE). O evento acontece a 
partir das 13h30, no auditório da 
JFCE, no modo presencial, e por 
videoconferência, na Subseção 
de Sobral. Serão leiloados bens 
móveis, imóveis, equipamentos, 
máquinas etc., para o pagamen-
to de débitos de execução fiscal 
de dívida ativa da União. A lis-
tagem com os bens e os valores 
correspondentes já estão no site 
da Justiça Federal (www.jfce.jus.
br) e da leiloeira (www.gracame-
deirosleiloes.com.br).

Seguem até amanhã as inscrições 
para o curso “Ética e Serviço Pú-
blico”, promovido pelo Conselho 
da Justiça Federal (CJF) e pela 
Escola Nacional de Administração 
Pública – ENAP. O treinamento 
tem o objetivo de capacitar os 
servidores de modo a reconhecer 
a dimensão ética de sua atividade 
profissional, bem como a impor-
tância da ética na resolução de 
problemas no serviço público. O 
curso será realizado a distância, 
de 13 de novembro a 3 de dezem-
bro, totalizando 10 horas/aula. Os 
interessados devem enviar nome, 
órgão e-mail institucional para 
eventos@cjf.jus.br, com o assunto 
da mensagem “Curso de Ética & 
Serviço Público”.

Gerência do Proje-
to das Olimpíadas 
divulgou o número 

de atletas inscritos na III 
Olimpíada da Justiça Fe-
deral da 5ª Região, que 
será realizada nos dias 
9,10 e 11/11, no Círculo Militar 
do Recife: 454 atletas. De acordo 
com o gerente do Projeto, Geral-
do Alves, este ano a competição 
reunirá magistrados, servidores e 
estagiários do TRF5 e das seções 
judiciárias da 5ª Região, que dispu-
tarão medalhas nas 14 modalida-
des esportivas. O maior número de 

atletas inscritos foi no TRF5, 165, 
seguido pela Seção Judiciária de 
Pernambuco, com 130 inscritos e 
pela Seção Judiciária da Paraíba, 
com 72. Este ano, a Seção Judiciária 
do Ceará ficará de fora, uma vez 
que não houve inscritos. 
Portal Olímpico - A grande novi-
dade desta edição, segundo Ge-

raldo Alves, é a inclusão 
do Passeio Ciclístico e 
a criação do Portal das 
Olimpíadas, que reúne 
diversas informações so-
bre a competição, como 
história, fotos e vídeos das 

edições passadas e a programação 
esportiva. Para saber mais, basta 
clicar no banner III Olimpíada da 
Justiça Federal da 5ª Região, na 
página do TRF5 (www.trf5.jus.br) 
ou na Intranet. Esta semana, serão 
disponibilizados no Portal as regras 
específicas de cada modalidade e o 
percurso do passeio ciclístico.


