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14 Outubro Ministra Maria Thereza Ro-
cha de Assis Moura
STJ

Ísis Ribeiro Marques Fernandes
Gab. Des. Marcelo Navarro

Roberto da Silva Lima
SOSERVI

QUARTA
Dia Nacional da Pecuária

JFRN lança projeto Sol Redondo

Revista do STJ disponível na Internet

Na próxima sexta-feira, a
2ª Vara da Justiça Federal
no Rio Grande do Norte
(JFRN) lançará o projeto
“Sol Redondo”. O projeto
tem como objetivo a rein-
serção de presos na soci-
edade após cumprirem
penas de processos cri-
minais. O Sol Redondo
será desenvolvido por
meio de aulas de alfabeti-
zação, exibição de filmes
e debates entre apena-
dos, magistrados, psicólo-
go e servidores da JFRN.
A iniciativa visa despertar as emoções e
a consciência crítica dos apenados. De
acordo com o juiz federal Mário Azevedo

Jambo, o projeto Sol
Redondo pretende ser
mais um instrumento de
reconstrução social dos
apenados. “Após assis-
tirem ao filme faremos
um debate para que os
apenados possam refle-
tir sobre as lições das
histórias exibidas”, expli-
ca o magistrado. Os fil-
mes serão exibidos em
uma sala do prédio ane-
xo da Seção Judiciária
do Rio Grande do Norte.
Entre os já selecionados

para o programa, estão Central do Bra-
sil (nacional) e a produção inglesa O
Senhor das Moscas.

TRF5 e Seções
Judiciárias
transferem feriado
O feriado, em comemoração ao
servidor público, foi transferido
da quarta para a sexta-feira, dia 30, no Tri-
bunal e nas Seções Judiciárias da 5ª Re-
gião. De acordo com a portaria nº 1099,
assinada pelo desembargador federal
Luiz Alberto Gurgel de Faria (presidente
do TRF5), a mudança se dá pela necessi-
dade de racionalizar a prestação de servi-
ços ao público, visando garantir a melhor
forma da prestação jurisdicional. Em virtu-
de da transferência, a sessão plenária
será mantida no dia 28 e os prazos pro-
cessuais, que iniciam ou encerram no dia
30, ficam automaticamente prorrogados
para o primeiro dia útil subsequente.

O Gabinete da Revista do Superior Tri-
bunal de Justiça (RSTJ), dirigido pelo
ministro Felix Fischer, disponibilizou na
Internet as edições de número 203 a
215. A iniciativa partiu da necessidade
da publicação atingir um maior número
de usuários e assim fazer as decisões
do Tribunal chegarem mais rápido aos
cidadãos. O Gabinete da Revista, se-

NDRH promove curso
de Excel Básico
O Núcleo de Desenvolvimento de Recur-
sos Humanos (NDRH) promove, no perío-
do de 19 de outubro a 12 de novembro, o
curso de Excel Básico.  O curso, com
carga horária de 20 horas, será realizado
em duas turmas, cada uma com aulas
duas vezes por semana, no Anexo I (pré-
dio da Escola de Magistratura Federal da
5ª Região).

Curso sobre gestão
de programas de
qualidade de vida

Começou ontem e segue até o dia 13 de
novembro, o curso online “Noções em
gestão de programas de qualidade de
vida”, promovido pelo Centro de Estudos
Judiciários do Conselho da Justiça Fede-
ral (CEJ/CJF). A capacitação faz parte do
estágio supervisionado Qualificação
Profissional: Instrutoria. O treinamento
tem como objetivo instrumentalizar os
profissionais para que possam adminis-
trar os programas de melhor bem estar.
Além disso, a capacitação visa atingir re-
sultados que possam melhorar o desem-
penho dos servidores e magistrados da
esfera da Justiça Federal.

guindo o Regimento
Interno do STJ, tem
acompanhado os
avanços tecnológicos
visando facilitar o
acompanhamento do
que é decidido pela
Corte. A versão eletrônica da RSTJ está
disponível no site www.stj.jus.br.

(Informações: Pessoal, DIAP e NAS)

Juiz Federal Mário
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