
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Christine Matos, Josie Marja, Fernanda Farinha, Camila Pires e Joana Medeiros 
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528 

deOutubro26

Edição nº 2042
www.trf5.jus.br

comunicacaosocial@trf5.jus.br
Fotos:  Juliana Galvão e  

Marcos Costa 

Aniversariantes

SEXTA

Meio Ambiente
A reciclagem de papéis, vidros, 
plásticos e metais reduz a uti-
lização dos aterros sanitários. 

Os maiores beneficiados são o 
meio ambiente e a saúde da 

população.

O

A Comunicação em pauta no Curso de Iniciação 
à Magistratura 

Congresso de Direito e Economia no TRF5

Barros Dias palestra para novos juízes Noite de autógrafos
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INTERFORT

s novos juízes federais subs-
titutos, que estão participan-

do, desde o dia 10 de setembro, na 
Esmafe5, do Curso de Iniciação à 
Magistratura, terão dois dias de-
dicados a palestras e capacitações 
sobre comunicação. Hoje, a partir 
das 9h, o juiz federal Leonardo Re-
zende fará palestra abordando os 
temas “A Justiça e os meios de Co-
municação”, “Direito à informação, 
manifestação judicial extra-autos e 
preservação de dados sigilosos” e 

a “Influência da opinião pública na 
tomada de decisões judiciais”. A di-
retora da Divisão de Comunicação 
Social do TRF5, Isabelle Câmara 
falará, em seguida, sobre a “Utiliza-
ção de linguagem técnica e com-
preensão das decisões judiciais 
pelo público em geral. O papel das 
Assessorias de Imprensa oficiais”. 
Das 11h40 às 12h30, a jornalista 
dos Diários Associados, Marcio-
nila Teixeira, fala sobre “Técnicas 
de Comunicação – mídia impressa 

(Jornais impressos e ele-
trônicos, Blogs).
Media Training - A tar-
de desta sexta-feira será 
reservada para as Técni-
cas de Comunicação nas 
mídias televisiva, falada 
(rádio), internet e redes sociais. Os 
palestrantes serão os jornalistas 
Juliano Domingues e Andréa Tri-
gueiro, do Programa Via Legal, e 
Gustavo Belarmino, do JC Online. 
Na segunda-feira (29/10), nos dois 

Ontem (25), 
em mais 
uma pales-
tra para os 
novos juí-
zes federais 
substitutos, 
o desem-
bargador 
federal Francisco Barros Dias 
apresentou aos novos membros 
do judiciário o tema “Técnicas 
de Elaboração de Sentenças de 
Tutelas Coletivas (Ambiental, 

minorias, 
consumido-
res, grupos 
étnicos, etc). 
A palestra 
foi realizada 
no auditório 
da Escola de 
Magistratura 

da 5ª Região (Esmafe5). Na par-
te da tarde, a juíza federal Cíntia 
Brunetta explicou as funcionali-
dades do Processo Judicial ele-
trônico (PJe).

Termina hoje, no 
auditório do Pleno 
do TRF5, o V Con-
gresso Anual de 
Direito e Economia.  
O evento acontece 
das 8h30 às 17h e 
reúne estudiosos 

turnos, 
serão 
apli-
cadas 
técni-
cas de 
Media 

Training, para que os novos juízes 
entendam como lidar com as di-
versas mídias. O treinamento ficará 
a cargo da Assessoria de Comuni-
cação do Conselho da Justiça Fe-
deral/Via Legal.

de diversas uni-
versidades brasi-
leiras e de outros 
países. O tema 
central é “Direito 
e Economia: inte-
ração para o de-
senvolvimento”.

Os desembargadores federais 
Margarida Cantarelli e Edilson 

Nobre autografaram, na última 
quarta-feira, à noite, na Facul-

dade Damas, o 
livro “História do 
Direito e do Pen-
samento Jurídico 
em Perspectiva”. 
Os magistrados, 
juntamente com 
o desembargador 
federal Francis-
co Cavalcanti, 
são coautores da 
obra.


