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Aniversariantes

Novembro Ministro Geraldo Og
Marques Fernandes
STJ

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Em sessão realizada na sede da Justiça
Federal no Rio Grande do Norte, em
Natal, o Conselho da Justiça Federal
(CJF) aprovou resolução que disciplina
regras para a gestão do desempenho
funcional dos servidores do CJF e da 
Justiça Federal (1º e 2º graus). De
acordo com o CJF, a resolução irá
consolidar em um só ato normativo as
regras para a avaliação formal de
desempenho dos servidores em estágio
probatório e também para fins de
progressão funcional e promoção. A
resolução também possui dispositivos

CJF aprova resolução de desempenho
funcional dos servidores da Justiça Federal

que normatizam o
acompanhamento
do desempenho
e subsidiam o
desenvolvimento
de planos de
ação para a
melhoria do
desempenho e o
planejamento de
programas de
desenvolvimento
de recursos
humanos. Os

Termina hoje, em Natal, o
XXV Encontro Nacional
dos Juízes Federais, or-
ganizado pela Associação
dos Juízes Federais do
Brasil (Ajufe). Durante o
encontro, iniciado na
segunda-feira, os
magistrados discutiram Os 20 Anos da
Constituição de 1988 - Proteção do
Meio Ambiente e Desenvolvimento.
Participaram das discussões os

presidentes do Supremo
Tribunal Federal (STF),
Gilmar Mendes, do Supe-
rior Tribunal de Justiça
(STJ), Cesar Asfor
Rocha, e dos Tribunais
Regionais Federais,
desembargadores

federais Jirair Megueiran (TRF1), Castro
Aguiar (TRF2), Marli Marques Ferreira
(TRF3), Sílvia Maria Goraieb (TRF4) e
José Baptista de Almeida Filho (TRF5).

O Setor de Benefícios do TRF5 informa
aos servidores inscritos no Programa
Auxílio-Saúde que o pagamento
retroativo, referente ao ano de 2008,
será efetuado na folha de pagamento do
próximo mês. Quem tiver direito ao
benefício deverá trazer os recibos,
impreterivelmente, até o dia 1º de
dezembro. Mais informações com
Danielle, ramal 9865.

O arquipélago
de Fernando
de Noronha
precisa do seu
voto para estar
no ranking das
77 formações
naturais mais
votadas até o dia 31 de dezembro.
Para se classificar para a segunda
etapa é preciso ficar entre os 21
selecionados. Em janeiro de 2009, as
finalistas passarão por nova eleição e,
em 2010, sai o resultado final. Se ainda
não visitou Fernando de Noronha,
acesse o site oficial e conheça mais
sobre a Ilha. Se já conhece, dê o seu
voto e ajude a eleger Noronha como
uma das Sete Maravilhas Naturais do
Mundo. A votação deve ser feita pelo
site www.votenoronha.com.br.

Eleja Noronha uma
das 7 maravilhas
naturais do mundo

Sai em dezembro
retroativo do auxílio-saúde

conselheiros
do CJF
utilizaram notebook
para acompanhar a
sessão, através do
sistema de sessão
eletrônica E-CJF. A
inovação, sem a
utilização de
processos em
papel, foi utilizada
pela primeira vez
na sessão do dia
30 de outubro.

As fotos de eventos ocorridos no
Tribunal podem ser acessadas na

Intranet. Para acessar, o usuário
deve digitar www.intranet.trf5.gov.br/

banco_de_imagens, ou clicar em
SERVIÇOS e escolher a opção

GALERIA DE FOTOS DE
EVENTOS.
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XXV Encontro Nacional dos Juízes Federais


