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Dia do biólogo

Servidores do Poder Judiciário (federal e
estadual) assistiram, ontem, à palestra
“Repercussão Geral”, ministrada pela
juíza federal Taís Schilling Ferraz (RS),
assessora da Presidência do Supremo
Tribunal Federal (STF). A palestrante
tratou sobre diversos aspectos que
envolvem a matéria de repercussão
geral, argumentos, impactos e política
judiciária dos tribunais. Também se
deteve no Plenário Virtual do STF,
explicando passo a passo o
funcionamento do sistema que computa
as decisões dos ministros, desde o

Juíza federal faz palestra sobre
Repercussão Geral no TRF

pronunciamento do
relator e
manifestação de
cada ministro até a
lista das matérias
com repercussão
geral. Ocorrido no
auditório da
Esmafe5, o encontro foi promovido pela
Secretaria Judiciária do TRF5. De
acordo com a diretora Telma Motta, o
evento teve o objetivo de esclarecer as
principais dúvidas relativas ao tema em
duas palestras, pela manhã e à tarde.

O Núcleo de Desenvolvimento de
Recursos Humanos do TRF5 iniciou,
esta semana, as duas primeiras turmas
do curso de “Desenvolvimento
Gerencial”, que prossegue até o dia 20
de novembro, em parceria com a UFPE.
Serão atendidos 240 servidores do
Tribunal, divididos em oito turmas, com
aulas das 8h30 às 12h30, na Esmafe5.
Cada turma terá 32horas/aula, realizadas
às segundas, quartas e sextas-feiras ou
às terças, quintas e sextas, durante três
semanas. A iniciativa atende à Resolução
569 e à Lei 11.416/CJF, determinando
que, a cada dois anos, servidores com
função comissionada de natureza
gerencial deverão participar de cursos de
capacitação, com carga horária mínima
de trinta horas.

Desenvolvimento
Gerencial atenderá
240 servidores

Para detectar o
interesse dos
servidores na
confraternização
natalina do
TRF5, a
Diretoria Geral está realizando uma
pesquisa na Intranet. Na enquete, os
servidores poderão escolher o local de
preferência para a festa, optando pelo
edifício-sede ou casa de recepções.
Também será votada a possibilidade
de levar ou não um acompanhante para
a confraternização que, caso aprovada,
haverá cobrança de uma taxa de
adesão para o convidado (a).

Confraternização
natalina

Nos dias 11 e 12 de
setembro, das 9h às
17h30, a Escola de
Magistratura Federal da
5ª Região realiza o
curso “Aspectos
Importantes da
Reforma do Código de
Processo Penal – Leis
11.690/08 e 11.719/08”. O curso é
dirigido aos servidores da Justiça
Federal e terá como expositores o

desembargador Lázaro
Guimarães e os juízes
federais Amanda
Lucena, Cesar Arthur
Carvalho, Danilo
Fontenelle, Danielle
Souza e Georgius
Credidio, além do
procurador da

República Rogério Romano. As
inscrições devem ser feitas no NDRH,
pelos ramais 9818 e 9307.

Esmafe5 promove curso sobre Reforma do CPP

A SulAmérica informa que os
demonstrativos de reembolso 
ficarão à disposição dos
servidores para serem resgatados
junto à sua representação, no
térreo do Anexo III. Mais
informações pelo ramal 9870.

Comunicado
Reembolso da Sul América


