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Aniversariantes

QUARTA

O
TRF5 sediará Encontro Regional Nordeste

Inscrições para cursos de informática 
na JFAL se encerram hoje

VII Seminário Nacional dos Agentes de 
Segurança do Poder Judiciário Federal

Seridó Jurídico 
debate corrupção 
e ética

III Olimpíada

Manoel Fernando Lopes de Souza
Gab Desa Fed Margarida Cantarelli
Carla Maria de Carvalho B. Soares
Subsec. de Material e Patrimônio
Luiz Carlos da Silva Santos
Gab. Des. Federal Lázaro Guimarães
Luiz Henrique de Andrade Alves
INTERFORT

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 sediará, no 
dia 14 de setembro, o Encon-

tro Regional Nordeste do “Progra-
ma de Valorização – Juiz valoriza-
do, justiça completa”, do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). Coorde-
nado pela Comissão Permanente 
de Eficiência Operacional e Gestão 
de Pessoas do CNJ, presidida pelo 
conselheiro José Lúcio Munhoz, o 
programa é um instrumento para 
debater mecanismos de valoriza-
ção da magistratura e do Poder 
Judiciário, tanto em sua estrutura 
interna como no relacionamento 
com a sociedade. Já foram rea-
lizados dois encontros regionais 
– Sul e Sudeste. No dia 24 deste 

mês, haverá o encontro 
da Região Centro-Oeste. 
Já o da Regional Norte 
acontecerá no dia 28/09, 
em Manaus. De cada 
encontro regional sairão 
propostas que serão dis-
cutidas no Seminário Na-
cional sobre Valorização 
da Magistratura, previsto 
para outubro, em Brasília. 
Imagem - Para discutir a orga-
nização do evento que será re-
alizado no TRF5, representantes 
do CNJ, do Tribunal Regional do 
Trabalho da 6ª Região, do TRF5 
e do Tribunal de Justiça de Per-
nambuco (TJPE) participaram on-
tem (14/8) de uma reunião, cuja 

abertura foi feita pelo conselheiro 
José Munhoz e pelo presidente 
do TRF5, desembargador federal 
Paulo Roberto de Oliveira Lima. 
De acordo com Munhoz, a inicia-
tiva do programa é fazer com que 
o próprio Poder Judiciário reflita 
sobre problemas que interferem 

na autoestima de 
parte significativa 
da magistratura. “Há 
um desestímulo à 
carreira. Ninguém 
está preocupado 
com o lado humano 
do juiz, apenas com 
o número de pro-
cessos julgados. Por 
ano, são prolatadas 

cerca de 22 milhões de senten-
ças. Por minuto, são 42, mas, ain-
da assim, a coletividade ataca os 
juízes como “bandidos” ou “vaga-
bundos”, avaliou. Para saber mais 
sobre o Programa, os interessados 
devem acessar o Portal do CNJ: 
www.cnj.jus.br/valorizacao.

O Comitê Olímpico promove 
amanhã (16), das 14h às 16h, a 3ª 
videoconferência para discutir a 
organização da III Olimpíada da 
Justiça Federal na 5ª Região, que 
será realizada de 9 a 11 de no-
vembro. Na pauta, a deliberação 
do regulamento da competição e 
atribuições da gerência do projeto 
e do Comitê.

Termina hoje a inscrição para os 
cursos de informática na Justiça 
Federal em Alagoas. Serão três 
módulos: Básico (Windows 7/
Word/Excel/Internet), Avançado 
I  (Word Avançado) e Avançado II 
(Excel Avançado). As aulas acon-

tecerão no miniauditório daquela 
Seção Judiciária e serão ministra-
das por instrutores do SENAC/
AL, para magistrados e servi-
dores. As inscrições são feitas 
mediante envio da ficha para o 
e-mail treinamento@jfal.jus.br.

Começa amanhã o VII Seminário 
Nacional dos Agentes de Segu-
rança do Poder Judiciário Federal. 
O evento que seguirá até sábado 
(18), acontecerá no Gran Hotel 
Stella Maris Resort Conventions, 
na Praça De Stella Maris N. 200, 
Stella Maris, Salvador/BA. Orga-

nizado pela AGEPOLJUS – Asso-
ciação Nacional dos Agentes de 
Segurança do Poder Judiciário 
Federal, diversas entidades do TRT, 
JF, TRE. Na programação constam 
palestras como “Legislação penal” 
e “Segurança para o poder judiciá-
rio”, além de discussões em grupo.

Dia da Informática

Acontece amanhã o projeto Seridó 
Jurídico na Subseção da Justiça 
Federal do Rio Grande do Norte 
em Caicó. Com o tema “Corrupção 
e Ética na Administração Pública”, 
o evento contará com a participa-
ção do conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado, Carlos Thomp-
son Costa Fernandes, e o monse-
nhor Ausônio Tércio de Araújo. O 
projeto é promovido pela JFRN, 
em parceria com a Justiça Estadual 
do RN, OAB-Seccional de Caicó, a 
Universidade Federal do Rio Gran-
de do Norte - CERES/Caicó e a 
Casa do Empresário de Caicó.


