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Acesso ao edifício-sede do TRF5 ganha novas regras

de Janeiro

TERÇA

+ Leia mais: www.trf5.jus.br

Aniversariantes

Jornal Mural

Prêmio

s dez novos integran-
tes da magistratura 

federal, aprovados no XIV 
Concurso Público para Juiz 
Federal Substituto da 5ª 
Região, participaram, on-
tem (7), do primeiro dia do 
curso de Iniciação à Ma-
gistratura. A abertura do 
evento foi realizada no edi-
fício-sede do TRF5 e con-
tou com a presença do ministro do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, 
que ministrou a Aula Magna, do 
presidente do TRF5, desembarga-
dor federal Manoel Erhardt, e do 
diretor da Escola de Magistratura 
Federal da 5ª Região - Esmafe, 
Edilson Nobre. Os coordenadores 

Novos juízes federais participam do 
Curso de Iniciação à Magistratura

do curso e a juíza federal auxiliar 
da Presidência, Joana Carolina 
Lins, também estiveram presen-
tes à solenidade. Erhardt abriu o 
evento saudando os novos juízes. 
“Cabe-me registrar a satisfação 
de ver renovada a nossa equipe e 
a certeza de que todos farão um 
excelente trabalho”, revelou.  
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A Presidência do TRF5 publicou a 
Portaria nº 560/2018, que dispõe 
sobre o controle de acesso, circu-
lação e permanência no edifício-
-sede. Dentre as medidas de segu-
rança adotadas está a utilização de 

O curso – As atividades 
com os novos magistrados 
seguem até o dia 21 de 
março. Vários temas serão 
abordados, dentre eles, “O 
Juiz e o Mundo Virtual”, 
“Demandas Repetitivas”, 
“Gestão de Pessoas” e “Ética 
e Humanismo”. O curso é 
uma realização da Esmafe e 
tem a coordenação do juiz 

federal Marco Bruno Miranda 
(JFRN). Os módulos serão coorde-
nados pelos juízes federais Aman-
da Torres (JFPE), Bruno Teixeira 
(JFPB), César Arthur de Carvalho 
(JFPE), Cíntia Brunetta (JFCE), Ge-
orge Marmelstein (JFCE) e Leonar-
do Resende (JFCE).
+ Leia mais: www.trf5.jus.br

equipamentos, como portas com 
detectores de metais e detectores 
portáteis, para vistorias, caso ne-
cessárias, em pessoas, cargas, volu-
mes ou pastas, a fim de identificar 
objetos que coloquem em risco o 

patrimônio público ou a integridade 
física dos visitantes e daqueles que 
aqui trabalham. O registro de en-
trada e saída de pessoas nas insta-
lações do Tribunal também foi re-
forçado, sendo permitido o acesso 

às dependências do TRF5 mediante 
identificação dos interessados na 
recepção e uso de crachá. O acesso 
do público externo nos plantões 
judiciais ocorrerá dentro do horário 
de atendimento, mediante prévia 

autorização da equipe de plantão. 
Também está vedado o ingresso de 
pessoas ao TRF5 portando arma de 
qualquer espécie, com exceção de 
profissionais e de agentes públicos 
autorizados. 

Medalha – O presidente do TRF5, desembar-
gador federal Manoel Erhardt, foi homenage-
ado pela Câmara Municipal do Recife, com a 
concessão da Medalha de Mérito do Judiciário 
Ministro Djaci Falcão. A solenidade ocorreu no 
Plenário da Casa Legislativa no final de 2018 e 
homenageou 38 profissionais e entidades li-
gadas ao Poder Judiciário, na cidade do Recife, 
que se destacaram em seus campos de atua-
ção. O vice-presidente do TRF5, desembarga-
dor federal Cid Marconi, prestigiou o evento.

O TRF5 foi destaque durante o IX 
Prêmio Conciliar é Legal, promo-
vido pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). A lista com os vence-
dores das oito categorias foi divul-
gada no final de 2018, pelo Comi-
tê Gestor de Conciliação do CNJ. 
O TRF5 será premiado em razão 
de trabalhar o caráter permanente 
da institucionalização da política 
judiciária nacional de tratamento 
adequado dos conflitos de interes-
ses, nos 12 meses que antecedem 
a realização da Semana Nacio-
nal de Conciliação. O Tribunal de 
Justiça do Estado do Amapá e o 
Tribunal Regional do Trabalho da 
23ª Região foram os outros vence-
dores na categoria. A cerimônia de 
premiação ocorrerá em Brasília, no 
dia 5 de fevereiro, durante a pri-
meira sessão plenária do CNJ no 
ano de 2019.

A Divisão de Comunicação Social 
do TRF5 informa que, durante o 
mês de janeiro, o Jornal Mural terá 
circulação reduzida, com edições 
apenas nas terças e quintas-feiras.


