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Aniversariantes

SEGUNDA

O

Gestores devem fazer curso de 
Desenvolvimento Gerencial

Audiência Pública discute destinação de resíduos sólidos

Biblioteca normaliza 
serviços

Hélio Ourém publica artigo em Revista

Diretores participam de reunião no TRF3

Jorge Belarmino de Lima
Subsecretaria de Apoio Especial
Aida Christine de Azevedo
Gab. Des. Federal Luiz Alberto Gurgel
Verônica Maria Barreto Gomes Pontual
NAS

Núcleo de Desenvolvimen-
to de Recursos Humanos 

(NDRH) lembra que os titulares 
dos cargos em comissão e funções 
comissionadas de natureza geren-
cial, dos níveis FC5 a CJ-04, devem 
fazer o curso de Desenvolvimento 
Gerencial. O curso, exigido pela 
Lei 11.416, de 15 de dezembro 
de 2006, inicia-se hoje e tem o 
objetivo de capacitar estes servi-
dores para desempenharem atri-
buições de maior complexidade e 
responsabilidade. A capacitação, 
de caráter obrigatório, terá nove 
turmas, cada uma com dois mó-

O corregedor do TRF5, desem-
bargador federal Francisco Barros 
Dias, estará amanhã (18), em Bra-
sília, para participar do Seminário 
de encerramento do “Programa 
Valorização dos Magistrados: Juiz 
Valorizado, Justiça Completa”. O 
seminário encerrará a primeira 
fase do programa desenvolvido 

dulos, totalizando quatro dias.  As 
aulas serão realizadas de segunda 
à quinta-feira, das 9h às 17h, e na 
sexta-feira, 
das 8h ás 16h, 
na Esmafe5. O 
NDRH lembra 
que as inscri-
ções devem 
ser efetuadas 
através do 
Sistema de 
Eventos na 
Intranet, onde 
consta o cro-
nograma das 

Barros Dias participa de encerramento 
do Programa de Valorização do CNJ

Dia Mundial de Combate 
à Desertificação e à Seca

Amanhã, a partir das 9h, será 
realizada uma Audiência Públi-
ca sobre políticas de destinação 
de resíduos sólidos em alguns 
municípios do estado de Per-
nambuco. O evento acontece no 
edifício-sede da Justiça Federal 
em Pernambuco (JFPE) e foi mo-
tivado pela constatação da exis-
tência de, pelo menos, 19 ações 

civis públicas ajuizadas pelo Ibama 
contra municípios do Estado, tra-
mitando na JFPE. Diante do fato, 
os juízes federais Polyana Brito, 
Temístocles Azevedo, Joana Caro-
lina Pereira, Francisco Alves, Nilcéa 
Maggi, Élio Wanderley, Ubiratan 
de Couto Maurício, José Moreira 
Neto, Daniela Queiroz, Ivana Ma-
fra, Tiago Aguiar e Marco Gonçal-

ves decidiram convocar o debate. 
A JFPE fica na Av. Recife, Jiquiá.
Mais informações: www.jfpe.jus.br

turmas. Informações: ndrh-treina-
mento@trf5.jus.br. 
 Confira o calendário do curso:

A Biblioteca do TRF5, vinculada 
ao Núcleo de Gestão Documental, 
informa que o atendimento já se 
encontra normalizado. A super-
visora, Ísis Alvarenga, lembra aos 
usuários que não haverá cobrança 
de multas geradas nos dias em 
que a Biblioteca estava fechada.

pela Comissão Permanente de 
Eficiência Operacional e Gestão 
de Pessoas do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ). Criado no ano 
passado, o programa tem a finali-
dade de debater sugestões para a 
elaboração de um plano de ação 
destinado à valorização da magis-
tratura e do Poder Judiciário.

A Revista Tributária e de Finanças 
Públicas, da Editora Revista dos 
Tribunais, publicou em sua última 
edição, datada de janeiro/fevereiro 
de 2013, um artigo do desembar-
gador federal convocado, Hélio 
Sílvio Ourém Campos, em coau-
toria com o estudante de Direito 
da Universidade Católica de Per-
nambuco (Unicap), Arthur Pinheiro 

Alencar. Intitulado “Direitos Tribu-
tários, Brasileiro e Alemão, à Luz 
dos Conceitos de Fato Jurídico, 
Segurança Jurídica e Relativização 
da Coisa Julgada”, o texto aborda 
o Direito Comparado. Hélio Ourém 
coordena, desde 2004, um grupo 
de pesquisa junto ao Conselho 
Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq).

O diretor da Subsecretaria de 
Precatórios, Jaelson Rodrigues, e o 
diretor do Núcleo de Pagamento 
de Precatório, Luiz Cavalcanti, par-
ticipam, hoje (17), de uma reunião 
no Tribunal Regional Federal da 3ª 

Região (TRF3), em São Paulo. Na 
pauta, a apresentação e definição 
das regras para expedição de Pre-
catórios e Requisições de Pequeno 
Valor (RPVs) na versão nacional do 
Processo Judicial eletrônico (PJe). 


