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Vida Saudável

A adoção de uma alimentação saudá-
vel previne o surgimento de doenças 

e melhora a qualidade de vida. Frutas, 
verduras e cereais integrais contêm 

vitaminas, fibras e outros compostos, 
que auxiliam as defesas do corpo e 

devem ser ingeridos com frequência.
Fonte: http://www.brasil.gov.br

Novo Canal de 
comunicação 
na JFAL 

Pioneirismo: JFRN implanta audiência de custódia

TRF5 padroniza pedido de participação 
em eventos externos
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Aniversariantes

s servidores do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Re-

gião - TRF5 que desejarem partici-
par, na modalidade presencial ou 
a distância, de eventos externos 
de formação, capacitação, trei-
namento, aperfeiçoamento e de-
senvolvimento de competências 
relacionados à atividade que de-
sempenham, deverão obedecer à 
Instrução Normativa nº 001/2015 
do TRF5. O documento estabele-
ce que essas solicitações devem 
ser feitas em formulário próprio, 
disponível na Intranet, e ser en-
caminhado ao Núcleo de Desen-
volvimento de Recursos Humanos 
(NDRH), via Sistema Fluxus.
Prazos – o NDRH é responsável 

por analisar a ade-
quação do pedido. 
É importante frisar 
que a solicitação de 
participação deve 
ser encaminhada até 
15 dias antes, para 
eventos realizados 
no Recife ou na mo-
dalidade a distância, 
e com 20 dias de 
antecedência, para os realizados 
em qualquer outra localidade. 
Dentre as informações necessárias 
para o preenchimento do formulá-
rio, devem constar dados específi-
cos do evento: nome, carga horá-
ria, local e período de realização, 
instituição promotora e valores co-

brados. Também é exigida a justi-
ficativa técnica para a necessidade 
da ação, correlacionando-a com o 
exercício das atribuições do servi-
dor em sua unidade de lotação e 
os objetivos estratégicos da Justi-
ça Federal, bem como a anuência 
da chefia imediata.

A Justiça Federal no Rio Grande do 
Norte será a primeira do Judiciário 
Federal brasileiro a implantar a au-
diência de custódia em sua rotina. 
A partir do dia 1º de setembro, o 
procedimento das audiências de 
custódia na JFRN será posto em 
prática em todas as Varas Fede-

rais de Natal, Ceará-Mirim, Caicó 
e Assu. A medida foi definida em 
reunião presidida pelo diretor do 
Foro da Seção Judiciária, juiz federal 
Marco Bruno Miranda, com a parti-
cipação de representantes do Mi-
nistério Público Federal, da Secre-
taria de Justiça e Cidadania do Rio 

Grande do Norte, da Polícia Federal, 
Defensoria Pública da União, do Con-
selho Penitenciário do RN, da Polícia 
Rodoviária Federal e OAB-RN, na qual 
foi assinado um termo de compromis-
so garantindo a implantação deste tipo 
de audiência em todas as varas crimi-
nais da JFRN. (Com informações da JFRN)

A Justiça Federal em Alagoas 
(JFAL) instalou um canal de co-
municação direta entre o cidadão 
e o diretor do Foro, o juiz federal 
Frederico Dantas: o formulário di-
gital “Fale com o Diretor de Foro”. 
O acesso pode ser feito pela 
aba “Institucional”, na página da 
instituição. Por meio desse canal, 
é possível enviar sugestões, pedir 
esclarecimentos e registrar ou-
tras necessidades relacionadas à 
gestão da JFAL. Para tanto, basta 
preencher os dados solicitados 
no formulário e enviá-lo direta-
mente ao diretor do foro, contri-
buindo, assim, para um melhor 
funcionamento da Justiça Fede-
ral. (Com informações da JFAL)


