
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Christine Matos, Josie Marja, Wolney Mororó, Joana Medeiros e Diego Maximo 
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528 

Julho
de31Edição nº 1981

www.trf5.jus.br
comunicacaosocial@trf5.jus.br

Fotos:  Juliana Galvão, Marcos Costa 
e  Paulo de Sá Vieira

Aniversariantes

O servidor José Francisco Britto 
Fraga, analista judiciário- área 

administrativa da Justiça Federal 
na Bahia (lotado na Subseção Ju-

diciária de Alagoinhas- 108 km de 
Salvador), deseja permuta com os 
servidores do TRF5 ou da Seção e 
Subseções Judiciárias de Pernam-
buco. Os interessados devem en-

trar em contato pelo telefone 
(81) 88871033 ou pelo e-mail 

zefraga4@hotmail.com.

TERÇA

Permuta

O

Segurança institucional: NDRH 
promove palestras 

Curso de Direito Ambiental e o novo 
Código Florestal na JFPE 

JFCE dá início ao treinamento sobre PJe 

Missa de Sétimo Dia

JFPB divulga  
edital para seleção 
de conciliadores

Subseção de Assu 
realiza leilão
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Informática

Núcleo de Desenvolvimen-
to de Recursos Humanos 
(NDRH) está com inscrições 

abertas para a palestra “Crime, 
Violência e Prevenção Situacional: 
identificando suspeitos e situações 
de risco, construindo uma cultura 
de segurança”, que faz parte do 
Seminário de Atualização em Segu-
rança Institucional, destinado aos 
agentes de segurança do TRF5 e 
Seções Judiciárias. A palestra será 
realizada para duas turmas, uma no 
dia 08 e a segunda está agendada 
para o dia 15/8, na Sala das Turmas 
Norte/TRF5. Haverá transmissão 

por videoconferência 
para as Seções Judici-
árias da 5ª Região. São 
80 vagas disponíveis. 
Os interessados devem 
acessar a área de “Pró-
ximos Eventos” da intra-
net do TRF5 e clicar na 
área referente à palestra.  
Temáticas - O Seminário vem 
acontecendo desde o mês de ju-
nho e prossegue até o dia 14 de 
novembro. Os temas das próximas 
palestras são: “Direção Defensiva e 
Manutenção Preventiva: Funciona-
mento detalhado do motor”, “Aci-

dentes no lar e no ambiente de tra-
balho com adulto,  criança, bebê e 
idosos - com formas de prevenção 
e atuação em primeiros socorros e 
prevenção de combate a incêndios”, 
“Infração de Trânsito – Realidade 
Atual” e “Autoridades: Classificação, 
imunidades e prerrogativas”.

A Justiça Federal em Pernam-
buco (JFPE) vai realizar entre os 
dias 13 e 15 de agosto, o curso 
“Direito Ambiental no Brasil e o 
Novo Código Florestal”. O evento 
tem como público-alvo estu-
dantes, estagiários, servidores 
e magistrados e acontecerá no 
auditório da JFPE, das 9h às 18h. 

O curso é gratuito e com direito 
a certificado. Foram disponibi-
lizadas 400 vagas. As inscrições 
estão abertas e podem ser feitas 
através do portal da JFPE  
(www.jfpe.jus.br). Serão discuti-
dos aspectos polêmicos do novo 
Código Florestal e da Lei Com-
plementar 140/2011.

A Justiça Federal no Ceará deu 
início, ontem (30), ao treinamento 
sobre o Processo Judicial eletrônico 
(PJe). Durante esta semana, pro-
curadores e advogados serão be-
neficiados com a capacitação que 
acontece na sede da JFCE, em For-
taleza. Ao longo do mês de agosto, 
o treinamento será destinado a ma-
gistrados, oficiais de justiça, servi-
dores e técnicos usuários do siste-

ma.  A partir do dia 20/8, todos os 
processos envolvendo novas ações 
ordinárias, seus incidentes, ações 
acessórias e agravos de instrumen-
to nas varas da Justiça Federal em 
Fortaleza deverão ser impetrados 
pelo modo virtual. Informações 
sobre o treinamento poderão ser 
obtidas através do endereço eletrô-
nico: moodle.jfce.jus.br/moodle ou 
pelo telefone: (85) 3521.2738.

Será realizada 
hoje (31/7), 
às 19h, na 
Igreja de Casa 
Forte, a missa 
de 7º dia do 
desembarga-
dor federal 
emérito José 
Baptista de Almeida Filho.

A Justiça Federal na Paraíba divul-
gou o edital para a seleção de dez 
conciliadores do Juizado Especial 
Federal de Sousa (PB), bem como 
a formação de cadastro de reser-
va até o 20° classificado. A função 
de conciliador é não remunerada, 
mas constitui título para os con-
cursos promovidos pelo Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região. As 
inscrições estão abertas até o dia 
10 de agosto e devem ser feitas 
na sede da Subseção Judiciária de 
Sousa. De acordo com o edital, a 
seleção será por meio de análise 
curricular e entrevista, no período 
de 13 a 17 de agosto.

Amanhã, a Subseção Judiciária de 
Assu/RN (11ª vara federal) realiza 
leilão de bens penhorados relati-
vos a processos de execução fiscal. 
O leilão, cuja lista de bens inclui 
imóveis, prédios comerciais, car-
ros, motos e diversos outros bens, 
acontecerá a partir das 9h30, na 
Câmara Municipal de Assu.


