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TRF5 participa de evento sobre Repercussão Geral e Recursos Repetitivos
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Aniversariantes

Tribunal inicia o credenciamento de 
instrutores internos

Tribunal Regio-
nal Federal da 

5ª Região –TRF5, por 
meio do Núcleo de 
Desenvolvimento de 
Recursos Humanos 
(NDRH), iniciou o 
mapeamento da instrutoria in-
terna do TRF5. A iniciativa tem o 
objetivo de formar um banco com 
servidores que desejarem atuar 
como instrutores internos da Justi-
ça Federal. Os interessados devem 
preencher um formulário cadas-
tral e anexar cópia atualizada do 
currículo. O NDRH informa, ainda, 
que o cadastro não gera nenhuma 

obrigação ou 
expectativa 
de direito, 
ou seja, a 
inscrição não 
implica que 
o interessado 

seja chamado para a instrutoria. 
Mais informações podem ser ob-
tidas pelo e-mail ndrh-treinamen-
to@trf5.jus.br. O credenciamento 
é feito através do banner “Ma-
peamento de Tutores/Instrutores 
Internos” contido na Intranet.
Resolução - De acordo com o 
NDRH, o cadastramento atende 
à Resolução de nº 294/2014, do 

Conselho da Justiça Federal (CJF), 
que regulamenta gratificação por 
encargo de curso ou concurso, 
com base no artigo 76-A, da Lei 
8.112/90, para toda Justiça Fede-
ral. A Resolução prevê, ainda, que 
a gratificação por encargo de cur-
so ou concurso é devida ao servi-
dor que atuar como instrutor em 
cursos de formação e treinamento 
(presencial ou a distância-EaD), 
participar de banca examinadora 
de concurso, da logística de pre-
paração de curso ou concurso, 
além da aplicação, fiscalização, 
avaliação ou supervisão de provas 
de concurso.

Representantes da Justiça Fede-
ral da 5ª Região participaram, na 
semana passada, do 1º Ciclo de 
Estudos sobre Repercussão Geral 
e Recursos Repetitivos, realizado 
no Tribunal de Justiça de Goiás, 
em Goiânia. A equipe foi forma-
da pelo vice-presidente da Corte, 
desembargador federal Edilson 
Nobre, os juízes federais Almiro 

Lemos e Carlos Wagner Ferreira, 
ambos da JFRN; as diretoras da 
Subsecretaria de Recursos Extra-
ordinários, Especiais e Ordinários 
e do Núcleo de Repercussão Geral 
e Recursos Repetitivos, respecti-
vamente, Cláudia Virginia Sales e 
Rejane Delgado; e os servidores 
da JFRN, Graça Varella e Leandro 
Vilarinho. Para o desembargador 

federal Edilson Nobre, 
o tema é um desafio 
para a Justiça brasileira. 
“Diante dessa judicializa-
ção excessiva que es-
tamos vivendo, discutir 
esse tema visa à celeri-
dade e ao desafogo pro-
cessual, beneficiando, 
assim, o jurisdicionado”.

O dia 29 de agosto é dedicado 
nacionalmente ao combate ao 
fumo. A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) estima que um ter-
ço da população mundial adulta 
seja fumante. O hábito de fumar 
é a principal causa de morte evi-
tável em todo o planeta. Atual-
mente, no Brasil, o tratamento do 
tabagismo tem como referência 
o Sistema Único de Saúde (SUS), 
podendo ser realizado em grupo 
ou individualmente. O objetivo 
é auxiliar o fumante a desenvol-
ver habilidades que contribuirão 
para que ele permaneça sem 
fumar. A cidade do Recife pos-
sui unidades especializadas nas 
quais os fumantes podem ser 
acolhidos, recebendo todas as 
informações necessárias ao tra-
tamento. São elas: Espaço Tra-
vessia René Ribeiro e os Centros 
Estação Vicente Araújo, Professor 
Luiz Cerqueira, Professor José 
Lucena, Eulâmpio Cordeiro de 
Recuperação Humana e Centro 
de Prevenção, Tratamento e Rea-
bilitação de Alcoolismo.

A Esmafe realiza, hoje e amanhã, 
o segundo módulo do curso “De-
senvolvimento Gerencial para 
Magistrados”, no Hotel Vila Rica, 
em Boa Viagem/Recife. Neste 
módulo, será abordado o tema 
“Inteligência emocional e gestão 
de conflitos”. O curso conta com a 
participação de 20 magistrados, na 
maioria juízes federais substitutos 
recém-empossados. Dividida em 
três módulos, a capacitação aten-
de à Resolução da Escola Nacional 
de Formação e Aperfeiçoamen-
to de Magistrados (ENFAM), que 
institui o Plano Nacional de Aper-
feiçoamento e de Pesquisa para 
Juízes Federais (PNA), para fins de 
aperfeiçoamento e vitaliciamento.


