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TRF5 25 anos: Francisco Wildo destaca dedicação de servidores

Visita 

CorreiçãoTNU realiza
sessão ordinária 
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Núcleo de Desenvolvimen-
to de Recursos Humanos 

(NDRH) do TRF5 informou a pro-
gramação de cursos que fazem 
parte do Plano Anual de Capacita-
ção de 2014, aprovado pela Pre-
sidência do Tribunal, no mês de 
março. São 17 cursos presenciais, 
seis na modalidade a distância 
(EaD) e dez palestras. Nos presen-
ciais, serão contempladas as áreas 
administrativa, estratégica, jurídi-
ca, segurança, tecnologia da infor-
mação e treinamentos de sistemas 
organizacionais, entre os quais, o 
Processo Judicial eletrônico (PJe).
Palestras – Por meio de EaD, se-

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Francisco 
Wildo, registrou, na reunião do 
Pleno, realizada na última quar-
ta-feira (2/04), que foi bastante 
parabenizado pelos eventos de 
despedida da desembargado-
ra federal Margarida Cantarelli, 
dos 25 anos do Tribunal e pela 
inspeção do Conselho da Justiça 

Federal (CJF). O presidente 
fez questão de dizer que 
transfere as congratula-
ções aos servidores que, 
a seu ver, são os merece-
dores. “Percebi que temos 
um Tribunal do qual de-
vemos nos orgulhar, mas 
não pensemos apenas nos 
desembargadores que o 

compõem, que são do melhor 
quilate. Temos uma Corte uni-
da, com uma alma, um espírito 
que a movimenta e que a ela se 
dedica inteiramente”. O presi-
dente também destacou a apre-
sentação da servidora Lisiane 
Ramalho, que contou e cantou a 
história do TRF5 de maneira leve 
e divertida. 

Ao lado do diretor do Foro da 
Justiça Federal no Ceará, juiz fe-
deral Leonardo Resende Martins, 
o corregedor-regional do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região, 
desembargador federal Francisco 
Barros Dias (dir), abriu, ontem, os 
trabalhos de correição ordinária. A 
reunião contou com a presença de 
magistrados e servidores.

Cerca de 20 
estudantes do 3º 
período do cur-
so de Direito da 
Universidade Fe-
deral de Pernambuco (UFPE), alu-
nos do juiz federal e professor Jo-
aquim Lustosa, visitaram o TRF5, 
na última quinta-feira (3/04). Os 
graduandos assistiram à sessão 

de julgamento da Primeira Turma, 
na qual o magistrado está convo-
cado, em substituição ao desem-
bargador federal Manoel Erhardt, 
que está de férias.

Será realizada amanhã (9), às 8h30, 
na sede do Conselho da Justiça 
Federal (CJF), em Brasília , a sessão 
ordinária de julgamento da Turma 
Nacional de Uniformização dos 
Juizados Especiais Federais (TNU). 
Presidido pelo corregedor-geral da 
Justiça Federal, ministro Arnaldo 
Esteves Lima, o colegiado tem em 
sua composição dois representan-
tes da 5ª Região: os juízes federais 
André Carvalho Monteiro (Turma 
Recursal da Seção Judiciária de 
Alagoas) e Bruno Leonardo Câma-
ra Carrá (Turma Recursal da Seção 
Judiciária do Ceará).

rão oferecidos os 
cursos de atendi-
mento ao cidadão, 
ética, ambienta-
ção, atualização 
em língua portu-
guesa, produção 
textual e excel. Já 
as palestras, estas 
se encaixam na 
área de cidadania 
organizacional e 
responsabilidade social e serão 
presenciais. Entre os temas, eti-
queta profissional, otimização de 
tempo e saúde; sustentabilidade 
e consciência ambiental dentro 

da organização, neurolinguística, 
atenção e concentração, entre 
outros. No momento, estão aber-
tas, na Intranet, as inscrições para 
cursos em EaD. 


