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As fotos de eventos ocorridos no
Tribunal podem ser acessadas na
Intranet. O usuário deve clicar em

SERVIÇOS e escolher a opção
GALERIA DE FOTOS DE EVENTOS.

Fotos de eventos

Dia do profissional de
Educação Física

O desembargador
federal Marcelo Navarro
(professor da UFRN)
ministrou a palestra
“Reclamação
Constitucional”, durante o
I Congresso Brasileiro
de Direito e Processo
Constitucional – O Novo
Constitucionalismo na
Era Pós-positivista,
ocorrido de 28 a 30 de
agosto, em Natal/RN. O
ministro José Augusto

Marcelo Navarro faz palestra
sobre “Reclamação Constitucional”

Nesta segunda-feira, às 8h30, na
Esmafe5, começam as aulas da primeira
turma do curso de “Desenvolvimento
Gerencial”, que prossegue até o dia 20
de novembro, numa promoção do
Núcleo de Desenvolvimento de Recur-
sos Humanos do TRF5 em parceria
com a UFPE. Cada turma terá 32horas/
aula, realizadas às segundas, quartas e
sextas-feiras ou às terças, quintas e
sextas, durante três semanas. Serão

atendidos 240 servidores do Tribunal,
divididos em oito turmas, com aulas das
8h30 às 12h30. De acordo com Rose
Diniz (diretora do NDRH),  “a iniciativa
atende à Resolução 569 e à Lei 11.416/
CJF, determinando que,  a cada dois
anos, os servidores com função
comissionada de natureza gerencial
(com subordinados) deverão participar
de cursos de capacitação, com carga
horária mínima de trinta horas”.

Delgado (Superior
Tribunal de Justiça) e o
juiz federal Ivan Lira
(diretor do Foro da SJRN
e professor da UFRN)
também participaram
como palestrantes do
evento, que homenageou
o jurista cearense Paulo
Bonavides, considerado
um dos mais
reconhecidos
constitucionalistas
brasileiros.

NDRH promove curso de Desenvolvimento Gerencial

A equipe da Folha de Pagamen-
to orienta os servidores a utiliza-
rem com racionalidade o empréstimo
consignado. Apesar de ter taxas de juros
menores do que as praticadas no merca-
do, o servidor deve ficar atento porque o
valor máximo de contratação é calculado
em função da capacidade de pagamento,
que não poderá comprometer mais de
30% da remuneração, provento ou pen-
são. No entanto, o empréstimo consigna-
do ainda é a melhor opção para quitar
dívidas mais onerosas, como as dos
cheques especiais e cartões de crédito.

Folha orienta sobre
empréstimo
consignado

Luciana Costa (servidora do TRT/
6ª), deseja permutar com servidor

da Seção Judiciária de Pernambu-
co. Contatos: (81) 9948.9422 e
lucianaqgcosta@hotmail.com.

Permuta

Para esclarecer as principais dúvidas
relativas à Repercussão Geral, a
Secretaria Judiciária do TRF da 5ª
Região promove, amanhã, um debate
sobre o tema dirigido a servidores
públicos do Poder Judiciário (federal e
estadual). Realizado na sede da
Esmafe5, o evento tem início às 9h
com uma palestra da juíza federal Taís
Schilling Ferraz (RS), assessora da
Presidência do Supremo Tribunal

Repercussão Geral é debatida pelo TRF5
Federal (STF). O
encontro visa
fazer uma
abordagem das
questões
processuais
polêmicas a
respeito da
repercussão
geral do recurso
extraordinário.

Visite a sala da Asserjufe (16º an-
dar) e se informe sobre as vanta-
gens oferecidas aos associados.

Informações: 9581.

Asserjufe


