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O

Concurso de artigos 
para estudantes de 
Direito

Edilson Nobre participa da reunião do Conselho da Justiça Federal

Carta de Serviços

Carnaval: TRF5 suspende expediente a 
partir da próxima sexta-feira

de Fevereiro6
SEXTA

Tribunal Regio-
nal Federal da 

5ª Região - TRF5 e 
as Seções Judiciárias 
dos seis estados que 
integram a Justiça 
Federal da 5ª Região 
irão suspender o 
expediente durante o 
período de Carnaval. 
De acordo com o Ato 
nº 0025/2015, assina-
do pelo presidente do 
TRF5, desembargador 
federal Francisco Wildo, não ha-
verá expediente no TRF5 nos dias 
13/02 (sexta-feira), em função da 
abertura oficial do Carnaval do 

Recife e dos desfiles das agremia-
ções, que acontecem nas proximi-
dades do Tribunal, nem nos dias 
16, 17 e 18, (segunda e terça-feira 
de Carnaval e quarta-feira de 

Na próxima segunda-feira (9/02), 
o vice-presidente do TRF5, desem-
bargador federal Edilson Nobre, 
participa da primeira sessão or-
dinária de 2015 do Conselho da 
Justiça Federal (CJF), que acontece, 
a partir das 14h, na sede do órgão, 
em Brasília. O encontro, que de-

finirá a proposta orçamentária da 
Justiça Federal, será presidido pelo 
ministro Francisco Falcão, também 
presidente do STJ. O Colegiado 
é composto por cinco ministros 
do STJ e cinco desembargadores 
federais, presidentes dos Tribunais 
Regionais Federais. Na sessão do 

A Escola Nacional de Administra-
ção Pública (Enap) publicou sua 
Carta de Serviços que, além de 
dados sobre programas de forma-
ção e desenvolvimento voltados 
aos servidores públicos, traz uma 
síntese das principais fontes de 
informações da Escola. A Carta de 
Serviços da Enap está disponível 
no portal da Escola no endereço 
(www.enap.gov.br).

CJF, são julgados processos 
administrativos referentes a 
servidores e magistrados fede-
rais e a projetos institucionais, 
e apreciadas propostas de atos 
normativos que regulamentam 
questões administrativas da 
Justiça Federal.

Cinzas, respectivamen-
te). Durante os dias de 
Momo, as urgências 
deverão ser encami-
nhadas ao Plantão 
Judiciário, contudo, 
os prazos processu-
ais com vencimentos 
nesse período ficarão 
prorrogados para o 
dia 19 de fevereiro. O 
retorno das atividades 
desta Corte acontece 
na quinta-feira, 19/02.

Quanto ao funcionamento dos 
gabinetes, segundo o Ato, caberá 
aos desembargadores federais a 
fixação do horário.

A Associação dos Juízes Fe-
derais do Brasil (Ajufe) e o 
Instituto Brasileiro de Admi-
nistração do Sistema Judiciário 
(Ibrajus) promovem o concur-
so de artigos “Criando Apli-
cativos para a Agilização da 
Justiça”. O concurso é aberto 
a estudantes de Direito, que 
podem apresentar trabalhos 
individualmente ou em parce-
ria com duas ou três pessoas. 
Medidas inovadoras que, atra-
vés de aplicativos, colaborem 
para a simplificação de atos 
processuais ou administrativos 
e que contribuam para o aper-
feiçoamento do Poder Judi-
ciário deverão pautar os arti-
gos. Os trabalhos devem ser 
encaminhados para o e-mail 
econcurso@ibrajus.org.br, 
junto com o requerimento de 
inscrição, até o dia 1º de abril. 
O resultado final será divulga-
do no dia 20/05, nos sites da 
Ajufe (www.ajufe.org.br) e do 
Ibrajus (www.ibrajus.org.br).


