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Aniversariantes

Novos magistrados participam de Curso 
de Formação na Esmafe

TRF5 divulga Ato contendo feriados em 2017

Terça-feira (10)
Uilson Francisco dos Santos
Subsecretaria de Apoio Especial
Mirella Pereira de Menezes Vieira
Secretaria Administrativa

Quarta (11)
Josileide Ferreira do Nascimento
SOSERVI

Modernização dos elevadores do TRF5 

Aviso das Turmas

pós a conclusão, 
no dia 16/12, do 

Módulo Nacional do 
Curso de Iniciação 
à Magistratura, pro-
movido em parceria 
com a Escola Nacio-
nal de Formação e 
Aperfeiçoamento de 
Magistrados (Enfam), 
os 16 novos juízes 
federais substitutos, 
que tomaram posse 
no dia 7/12, retoma-
ram o curso, ontem, na Escola de 
Magistratura Federal da 5ª Região 
(Esmafe). Nesta fase, os módulos 
serão de responsabilidade exclu-
siva da Esmafe. A recepção aos 
novos magistrados foi com uma 
dinâmica, denominada “A teia”, 
para apresentação dos novos juí-
zes e dos coordenadores dos mó-
dulos: os juízes federais Leonardo 
Resende, Marco Bruno Clementi-
no, Cintia Brunetta, Bruno Teixeira 
e George Marmelstein. À tarde 
foi realizada outra dinâmica, esta 
denominada de “Encontro com o 
Presidente”. O objetivo foi reali-

zar um diagnóstico dos principais 
problemas do Judiciário brasileiro, 
apontando soluções. Para fechar 
o dia, uma mesa-redonda sobre 
o tema “Órgãos nacionais de ad-
ministração judiciária: CNJ e CJF”, 
com participação dos ex-presiden-
tes da Associação dos Juízes Fede-
rais (Ajufe), Fernando Mattos, atual 
Conselheiro do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), e Walter Nunes 
(JFRN), ex-conselheiro do CNJ.
Também participou da mesa-re-
donda o juiz federal (JFPE) César 
Arthur Carvalho, que atuou, recen-
temente, junto à Corregedoria do 

O Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 divulgou, no dia 
22 de dezembro, em seu Diário 
Eletrônico Administrativo, o Ato 
Nº 561, que estabelece os feria-
dos no Tribunal e dias de ponto 
facultativo durante o exercício 
de 2017. Nestes dias, durante os 

Conselho da Justiça 
Federal (CJF). 
Formação – O 
Curso de Iniciação 
à Magistratura tem 
12 módulos, entre 
eles a primeira par-
te oferecida pela 
Enfam e o último 
módulo de “Prática 
Jurisdicional Pre-
paratória”, na qual 
os novos magistra-
dos desenvolverão 

atividades típicas da jurisdição em 
varas nas seções judiciárias em 
que atuarão após o curso. A previ-
são de conclusão da formação é o 
dia 27/04/2017.

quais não haverá expediente no 
Tribunal, funcionará o Plantão Judi-
ciário. Os prazos processuais com 
vencimento em dias de feriados 
ficam automaticamente prorroga-
dos para o primeiro dia útil seguin-
te. O primeiro feriado deste ano é 
no período de Carnaval, dias 27 e 

As Segunda e Quarta Turmas do 
TRF5 retomam, hoje, às 13h e 
13h30, respectivamente, as ses-
sões de julgamento, após o reces-
so forense. Já as Primeira e Ter-
ceira Turmas iniciam o calendário 
2017 na próxima quinta-feira (12), 
às 9h. Na pauta, apenas os pro-
cessos penais, uma vez que, até o 
dia 20/1, os processos cíveis terão 
seus prazos suspensos, como pre-
vê o art. 220 do Código de Proces-
so Civil (CPC).

Quem chega 
ao edifício-se-
de do Tribu-
nal Regional 
Federal da 5ª 
Região (TRF5) 
pode se sur-
preender com 
a paralisação 
de um con-
junto de três 
elevadores de todo um lado do 
prédio. Trata-se de um trabalho 
de substituição e modernização 
de todos os seis elevadores do 
TRF5, que será dividido em duas 
etapas, para minimizar o descon-
forto dos usuários. De acordo 

28 de fevereiro, respectivamente, 
segunda e terça-feira. A Quarta-
-feira de Cinzas (1º de março) é 
ponto facultativo. O ato completo 
com todos os feriados e pontos 
facultativos do próximo ano pode 
ser acessado na Home do site do 
Tribunal: www.trf5.jus.br.

com o cro-
nograma, 
o serviço 
deverá ser 
concluído no 
mês de julho. 
Segundo a 
Subsecretaria 
de Infraestru-
tura e Ad-
ministração 

Predial (SIAP), a modernização 
dos elevadores se faz necessária 
devido aos muitos registros de 
paralisação em decorrência de 
falhas mecânicas e à dificuldade 
de se obter peças de reposição 
para os modelos atuais.


