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QUINTA

Aniversariantes

Novembro Vânia Regina Pinto de Carvalho
Corregedoria dos JEFs

Rodrigo Bezerra Alencar
Gab. Des. Paulo Roberto

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)
Dia do Técnico de
Segurança do Trabalho

Com um acréscimo de 3,5
mil audiências programadas
em relação à campanha do
ano passado, o Tribunal
Regional Federal e as
Seções Judiciárias da 5ª
Região estão engajados,
pelo terceiro ano
consecutivo, no Movimento
pela Conciliação,
implementado pelo
Conselho Nacional de
Justiça (CNJ). “A 3ª
Semana Nacional de
Conciliação” será realizada
no período do dia 1º ao dia
5 de dezembro, com
mutirões em todos os
tribunais do País. A iniciativa visa
sensibilizar magistrados e servidores a
fomentar a cultura da paz e informar aos
cidadãos os benefícios de harmonizar
litígios. Nos seis Estados da 5ª Região
da Justiça Federal (Pernambuco,
Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará,
Alagoas e Sergipe) já estão
programadas cerca de 5,8 mil
audiências, quase três vezes o número
de 2007 (2.242 audiências), sob a
coordenação do desembargador federal

Marcelo Navarro e
coordenadores seccionais
dos Juizados Especiais
Federais (JEFs). Em cada

Estado haverá um juiz coordenador da
Semana de Conciliação e as audiências
vão contar com a participação de
parceiros, como o Instituto Nacional de
Seguro Social (INSS), Caixa Econômica
Federal e Empresa Gestora de Ativos da
CEF (EMGEA). O Movimento é o marco
anual das atividades desempenhadas
pelos tribunais em parceria com o CNJ
para fortalecer a cultura de que “conciliar
é legal e faz bem a todos os envolvidos”
(tema da campanha 2008/2009).

Justiça Federal da 5ª Região
participa da Semana da Conciliação

CJF alerta para o uso
de símbolos da JF

O Conselho da Jus-
tiça Federal (CJF)
enviou comunicado
alertando os servi-
dores do Tribunal Regional

Federal e Seções Judiciárias quanto ao
uso do brasão da Justiça em objetos de
uso pessoal. A preocupação se deu ao
ocorrer o assassinato de um servidor da
Justiça Federal que usava o símbolo no
veículo e foi confundido com um policial
federal. O CJF informou, também, que
estão sendo realizados estudos para
criação de nova identidade visual para os
órgãos da Justiça Federal, eliminando a
semelhança com os distintivos usados
pela Polícia Federal.

Os magistrados federais podem contar
agora com mais uma fonte de informa-
ção jurídica: a assinatura on-line da
base de dados Legal Collection. O
conteúdo foi disponibilizado pela
Central de Atendimento ao Juiz Federal
(CAJU), unidade do Centro de Estudos
Judiciários do Conselho da Justiça
Federal (CJF). A base de dados é uma
fonte reconhecida de informações
sobre pensamentos e tendências do

CAJU disponibiliza base de dados Legal Collection
mundo jurídico, com foco em tópicos
como Justiça Criminal, Direito Interna-
cional, lei federal, crime organizado,
leis do trabalho e humanas, dentre
outros. A Legal Collection conta com
textos completos de cerca de 250 das
mais respeitadas revistas acadêmicas
de Direito do mundo. A central pode
ser acessada pelo portal da Justiça
Federal (www.justicafederal.jus.br),
mediante inscrição.

Comunicado

Os servidores inscritos no
Programa Auxílio-Saúde têm até
a próxima segunda-feira, dia 1º
de dezembro, para apresentar os
recibos. O Setor de Benefícios
do TRF5 lembra aos que têm
direito ao benefício que a
apresentação do documento é
fundamental para o pagamento
retroativo, referente ao ano de
2008, que sairá na folha de
dezembro. Mais informações
com Danielle, ramal 9865.

Auxílio-saúde

Marcelo
Navarro


