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Treinamento realizado em abril de 2008

TRF5 promove Curso de Brigada de Incêndio

Adicional de
Qualificação

SAE reforça normas 
do estacionamento 

de Abril

QUINTA

Novo CPC: CJF adequa Regimento dos 
Juizados Especiais Federais

Aniversariantes
Rafaela Guerra Monte
Gabinete da Vice-Presidência

Conselho da Justiça 
Federal (CJF) aprovou 

alterações na Resolução nº 
CJF-RES-2015/00347, que 
trata da compatibilização 
dos regimentos internos 
das Turmas Recursais e das 
Turmas Regionais de unifor-
mização dos Juizados Espe-
ciais Federais, bem como da 
atuação dos juízes federais 
integrantes dessas turmas 
com exclusividade de funções, 
objetivando adequá-la ao novo 
Código de Processo Civil (CPC). O 
aumento do prazo de cinco para 
15 dias para cabimento de agravo 
regimental contra decisão do rela-

tor e do presidente de Turma Re-
cursal é uma das modificações tra-
zidas pela alteração da Resolução. 
Outra inovação é a inclusão do art. 
6º, que estabelece que somente 
os dias úteis serão computados na 

contagem dos prazo processuais, e 
a adição do parágrafo 6º ao art. 2º, 
que diz que “A admissão de inci-
dente de resolução de demandas 
repetitivas por Tribunal Regional 
Federal suspende o processamento 
de pedido de uniformização regio-
nal, no âmbito de sua jurisdição”. 
Desafios - Para o corregedor-geral 
da Justiça Federal, ministro Og 
Fernandes, as experiências adqui-
ridas na vigência da Resolução 
mereciam revisão de técnicas de 
processo e julgamento dos feitos, 
tendo em vista os desafios pro-
postos pelo novo disciplinamento 
processual codificado. (Com infor-
mações da Ascom/CJF)

A Subsecretaria de Apoio Espe-
cial – SAE, em parceria com o 
Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH), pro-
moverá, nos dias 25 e 26 de abril, 
na sede da Escola de Magistra-
tura Federal da 5ª Região (Esma-
fe), um curso para formação da 
Brigada de Incêndio do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região - 
TRF5. Serão oferecidas 17 vagas 
para os servidores, sendo uma por 
andar (contagem a partir do 3º 
piso), e uma para cada um dos três 
anexos. O curso abordará assuntos 
como avaliação e prevenção de 
situações de riscos; inspeção de 
equipamentos e noções de com-

bate a incêndio; primeiros socor-
ros e salvamentos, entre outros. 
Os interessados podem se inscre-
ver até a próxima segunda (18/04), 
via e-mail: ndrh-treinamento@trf5.
jus.br. No entanto, caso haja mais 
de um interessado por andar ou 
anexo, o pedido de participação 
estará sujeito à fila de espera.

Infodip – O presi-
dente do TRF5, de-
sembargador federal 
Rogério Fialho, rece-
beu, na última terça, 
o presidente do TRE-
-PE, desembargador 
Antônio Carlos Alves 
da Silva, e equipe de 
assessores. O motivo 
da reunião foi a apresentação do 
sistema Infodip, utilizado por alguns 
tribunais do país, que permite a 
transmissão das comunicações de 
suspensão e/ou restabelecimento 
de direitos políticos via internet. Es-

tiveram presentes os juízes federais 
Leonardo Resende (auxiliar da Pre-
sidência) e Bruno Teixeira de Paiva 
(auxiliar da Corregedoria) e a direto-
ra da Secretaria Judiciária do TRF5, 
Telma Motta.

A Subsecretaria de Apoio Especial 
(SAE) pede aos servidores atenção 
ao estacionar seus veículos, obser-
vando as áreas permitidas, não per-
mitidas e privativas. De acordo com 
a SAE, muitos carros estão ocu-
pando vagas destinadas a outros 
veículos. Para garantir a utilização 
adequada da área, a SAE lembra da 
importância da utilização do crachá 
em local visível pelos seguranças, 
para que o uso do estacionamento 
seja apenas por servidores.

O Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH) lembra 
que os servidores devem encami-
nhar, exclusivamente pelo Fluxus, 
e acompanhado de requerimento 
específico, os certificados de Ações 
de Treinamento (cursos de curta 
duração) a serem averbados para 
fins de Adicional de Qualificação 
(AQ). O NDRH reforça que o Adi-
cional de Qualificação por Ações 
de Treinamento tem regulamenta-
ção específica, disponível na área 
do NDRH na Intranet. Mais infor-
mações com Lenira, ramal 9802.


