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Inscrições abertas de curso EAD para servidores da JF

Classificados 

Atenção às portas corta-fogo!

de Julho

TERÇA

Aniversariantes

Versão digital da Revista de Jurisprudência 
ganha novo formato

23/07
Lena Auto Faeirstein
Gab. Des. Federal Paulo Cordeiro
Carlos Eduardo Barros Bradley
Gab. Des. Federal Fernando Braga
Aline Fraceschini Lopes
Gab Des Fed Alexandre de Luna Freire
24/07
Maria Valéria Vila Nova da Fonseca
Divisão da 2ª Turma
Francismar Ribeiro Lopes
Núcleo de Cerimonial e Rel. Públicas
Palmira Maria da Silva
SOSERVI

á está disponível, no site do 
Tribunal Regional Federal da 

5ª Região – TRF5, a versão digital 
da 139ª edição da Revista de Ju-
risprudência, publicação do Ga-
binete da Revista. O lançamento 
ocorreu na última quinta-feira (18). 
Com novo formato, as novidades 
conferidas à publicação são uma 
forma de oferecer para os usuá-
rios a compilação das principais 
decisões dos colegiados da Corte 
de maneira mais prática, dinâmica 
e transparente. As principais mu-
danças foram apresentadas pelo 
diretor do Gabinete da Revista, 
desembargador federal Leonardo 
Carvalho, ao presidente do TRF5, 

J

Gestão estratégica, indicadores 
e estatísticas, sustentabilidade e 
gestão de pessoas são assuntos 
comuns na rotina de profissio-
nais do Judiciário. Para nivelar 
os servidores efetivos, cedidos e 
comissionados dos Tribunais em 
relação a esses temas, um curso 
online e gratuito com 24 horas/

ser usada pelos servidores efe-
tivos para progressão na carrei-
ra (AQT). A conclusão do curso 
“Nivelamento dos Servidores do 
Poder Judiciário” ainda será um 
dos indicadores do Prêmio CNJ 
de Qualidade em 2019. O Tribunal 
que tiver 50% de seus servidores 
capacitados receberá 40 pontos 

desembargador federal Vla-
dimir Carvalho, além de ma-
gistrados e servidores. Uma 
das alterações diz respeito ao 
modelo de organização. Agora, 
os julgados não mais estarão 
em ordem alfabética, mas sim 
elencados por órgão colegiado, 
com a compilação das decisões 
de cada uma das quatro Turmas 
de Julgamento e do Pleno. Outra 
novidade foi a inclusão das delibe-
rações das Turmas Ampliadas, de 
decisões históricas que marcaram 
a trajetória da Corte e de fotos 
dos magistrados.  De acordo com 
Leonardo Carvalho, todo o traba-
lho foi realizado sem custos para o 

A servidora Analandia Leite, do 
gabinete do desembargador fe-
deral Fernando Braga, está anun-
ciando uma oferta de aluguel de 
um imóvel de 128 m2, em Boa 
Viagem, que dispõe de 03 quartos, 
sala de estar e jantar, dependên-
cia completa de serviço, varanda 
e vista para o mar (da varanda 
aos quartos). O apartamento fica 
localizado na Rua Barão de Sou-
za Leão, n° 221, bloco A, apto. 
901. O valor do aluguel, incluin-
do taxa condominial e IPTU, é de 
R$2.200,00. Os telefones para con-
tato são: 3425-9993/ 99978-7622 / 
98890-2052.

“As portas corta-fogo são de fun-
damental importância no combate 
a incêndios. Elas impedem a pro-
pagação das chamas, a passagem 
de fumaça e mantêm o fogo iso-
lado; possibilitam a fuga por meio 
das escadas de emergência, facili-
tam o acesso das equipes de so-
corristas e do corpo de bombeiros. 
Mantenha-as sempre fechadas!”

Tribunal e a expectativa é alcançar 
um grande número de leitores, 
considerando magistrados, advo-
gados, estudantes de direito e ou-
tros profissionais da área jurídica. 
Acesso – A Revista pode ser aces-
sada no site do TRF5, tanto na 
versão em PDF, quanto no forma-
to flip, através do link https://bit.
ly/32x33Fv .

Medalha – O Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Re-
gião – TRF5 foi agraciado, 
no último domingo (21), 
com a entrega da Me-
dalha Joaquim Nabuco, 
concedida pela Fundação 
Joaquim Nabuco (Fundaj). 
A solenidade fez parte 
das comemorações pelos 70 anos da instituição e 40 anos do Museu 
do Homem do Nordeste, onde a cerimônia foi realizada. Na ocasião, 
o TRF5 foi representado pelo desembargador federal Élio Siqueira. 

aula está sendo oferecido pelo 
Centro de Formação e Aperfeiço-
amento de Servidores do Poder 
Judiciário (CEAJUD) do Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ). A 
inscrição deve ser feita no site 
(http://www.cnj.jus.br/eadcnj) ou 
no link http://bit.ly/EADCNJ. A 
capacitação sem tutoria poderá 

na competição. Para o prêmio 
deste ano, apenas contarão os 
certificados do curso entregues 
até o dia 30 de agosto pelos ser-
vidores dos tribunais.


