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Estudantes de Direito têm aula no
Pleno do TRF5.

A Justiça Federal do Rio Grande do Norte lançou o
“Prêmio de Monografia Desembargador Ridalvo Costa”,
com o tema “Os 40 anos da Justiça Federal no Rio
Grande do Norte”. Podem participar do Prêmio os
servidores efetivos e requisitados que atuam na SJRN.
O anúncio do vencedor deve ser divulgado no dia 19 de
dezembro e a comissão julgadora será presidida pelo
juiz federal Marcos Mairton.

Doação de sangue
Para ajudar na ressocialização e
inclusão social de detentos, o
Centro de Produção da Justiça
Federal (CPJUS) está
apoiando uma campanha de
arrecadação de livros para
bibliotecas dos presídios
brasileiros, promovida pela
Comissão de Direitos
Humanos da Câmara dos
Deputados. Para criar um
posto de arrecadação, basta
mandar um e-mail para
cristiane@cjf.gov.br e realizar um
cadastro para colaborar com a iniciativa.

CPJUS apóia
campanha para
detentos

SJRN lança monografia
Desembargador Ridalvo Costa

PNC visa estimular autodesenvolvimento
Entre as metas do Programa Perma-
nente de Capacitação dos Servidores
da Justiça Federal (PNC), lançado pelo
Conselho da Justiça Federal, estão a
capacitação de 90% dos profissionais
dos setores de Treinamento e Desen-
volvimento e 80% dos dirigentes da
Justiça Federal, entre os anos de 2008
e 2009, para a implantação do Progra-

ma. Segundo Gláucia Mattos Silva, da
Seção de Alinhamento Estratégico do
Conselho da Justiça Federal, a atuação
do gestor como educador e parceiro
nas áreas de T&D é base para o
avanço da Justiça Federal na
aprendizagem coletiva. O objetivo do
PNC é promover a interação entre
magistrados, servidores e a sociedade.

O Superior Tribunal de
Justiça (STJ) coloca à
disposição dos usuários
dois novos serviços em seu
site: relações internacionais
e a página oficial da XIV
Cúpula Judicial Ibero-
Americana, marcada para
março de 2008, na sede do
STJ. Quem acessar as
novas páginas poderá
conhecer as linhas de
atuação do Tribunal em
questões internacionais,
obter endereços e links para Cortes
internacionais, se informar sobre cursos
e bolsas na área jurídica, além de ficar
por dentro dos eventos jurídicos

STJ oferece novos serviços virtuais

realizados no Brasil e no exterior. Para
acessar os novos serviços, basta clicar
no ícone Relações Internacionais, na
página principal do site www.stj.gov.br.

Permutas
A Técnica Judiciária Soraya

Dingeldein (Seção Judiciária do DF)
deseja permutar com servidor da 5ª

Região (Ceará). Contato:  (85)
3267.4381, 8871.4381,9915.5799

ou sodingel@uol.com.br.

O servidor Eduardo Vital, da
Informática, pede aos servidores do
TRF que façam doação de sangue
em nome de José Belarmino Filho,

internado no Hospital São Marcos. A
doação deve ser feita no Hemope,

de qualquer tipo sanguíneo.


