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Correição ordinária
de Dezembro12
SEGUNDA

N

Aniversariantes

Novos juízes federais substitutos participam de 
conversa com o presidente do TRF5

Crescendo em Harmonia comemora um ano com apresentação

Juíza Federal 
Polyana Falcão Brito

SJPE – Turma Recursal

Cleomadson de Oliveira Botelho 
Secretaria Judiciária
Tarcila Lopes Santos Pedrosa Lima 
Diretoria Geral
Aluízio Geraldo de Lima 
SERVIS

o lugar de uma aula mag-
na, o presidente do TRF5, 

desembargador federal Ro-
gério Fialho Moreira, preferiu 
denominar de “conversa” o 
encontro que teve com os 16 
novos juízes federais subs-
titutos, na última sexta-feira 
(9/12), antes do início do Cur-
so de Iniciação à Magistratura. 
Fialho abordou os novos de-
safios e as dificuldades que os 
magistrados terão pela frente, 
resultantes do elevado número 
de processos e da alta com-
plexidade das causas levadas a 
julgamento. E enfatizou: “hoje, 
o juiz, além das atividades ju-
risdicionais propriamente di-
tas, aquelas relacionadas mais 
diretamente ao processamento 
e julgamento dos feitos, deve 
dedicar uma parte de seu tem-
po para, em maior ou menor 
grau, exercer a administração 
da unidade judiciária em que 
presta a jurisdição”. O ministro 

do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), Herman Benjamin, tam-
bém conversou com os novos 
magistrados, por videoconfe-
rência. Oportunamente, apon-
tou os desafios da magistra-
tura, entre eles, a busca pelo 
equilíbrio entre a lei e a dinâ-
mica da sociedade e o cuidado 
com o uso das redes sociais.  
Curso de Iniciação – Também 
presentes à conversa, o dire-
tor da Escola de Magistratura 
Federal da 5ª Região (Esmafe), 
desembargador federal Mano-

el Erhardt, destacou a 
importância do cur-
so de formação. Já o 
juiz federal auxiliar da 
Presidência do TRF5, 
Leonardo Resende, 
que coordena o curso 
de Iniciação à Magis-
tratura, apresentou a 
capacitação, que começa hoje 
(12), na Esmafe, com o Módulo 
Nacional do Curso de Forma-
ção Inicial para Magistrados. 
Este módulo será realizado 
em parceria entre a Escola Na-

O TRF5 promove, nesta ter-
ça- feira (13), às 16h, na 
entrada do Tribunal, uma 
apresentação para come-
morar um ano da orquestra 
Crescendo na Harmonia. O 
grupo, composto por crian-
ças e adolescentes da comu-
nidade do Pilar e das escolas 

cional de Formação e Aper-
feiçoamento de Magistrados 
(Enfam) e a Esmafe. Os demais 
módulos, a cargo da Esma-
fe, serão realizados de 9/01 a 
27/04/2017, na própria escola.

municipais do Pilar e Pedro 
Augusto, foi fundado em de-
zembro de 2015, quando o 
TRF5, em parceria com a ONG 
Moradia e Cidadania e a Fa-
culdade Frassinetti do Recife 
(Fafire), realizou uma doação 
de violinos. A compra dos 
instrumentos foi feita com 

recursos advindos da ven-
da de papel fragmentado e 
prensado para reciclagem 
(processos e documentos 
que já cumpriram a sua 
função e temporalidade le-
gal). O presidente do TRF5, 
desembargador federal 
Rogério Fialho Moreira, con-

A Corregedoria Regional do 
TRF5 fará correição nos pro-
cessos físicos das varas das 
Subseções Judiciárias de 
Petrolina, Salgueiro, Serra 
Talhada e Ouricuri, de hoje 
(12) a sexta-feira (16).

O Núcleo de Gestão Docu-
mental e a Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação 
(STI) do TRF5 promovem, hoje 
e amanhã (13), na Esmafe, o 
treinamento presencial do 
Sistema SEI. Serão três turmas: 
duas hoje, sendo uma das 
9h às 12h e outra, das 14h às 
17h; e uma amanhã, também 
das 9h às 12h. São 30 vagas 
por turma. Informações pelos 
ramais 9181 ou 9467.

Curso presencial 
do SEI

vida a todos para prestigiar 
o momento.


