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Relacionamento com a imprensa é tema 
de capacitação para novos juízes
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PJe: treinamento para servidores de Turmas e Plenário

Curso sobre 
combate à corrupção

Para os que vão 
aproveitar as praias
- Sempre que possível, tome 
banho em locais assistidos por 
salva-vidas;

- Respeite as bandeiras de 
sinalização e colabore com o 
trabalho dos salva-vidas;

- Reconheça suas habilidades e 
seus limites no mar;

- Procure não ultrapassar 
profundidades superiores à sua 
cintura;

- Evite tomar banho em locais 
com correntes, obstáculos e nas 
proximidades de desemboca-
duras de rios;

- Cuidado com as superfícies 
escorregadias e cortantes;

-Não pratique esportes em áre-
as reservadas para banho. 
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Subsecretaria de Apoio Especial

Declaração 
do IRPF

s 22 novos juízes 
federais substitu-

tos participaram, ontem 
(25/02), na Escola de 
Magistratura Federal (Es-
mafe), de palestras que 
abordaram o relaciona-
mento com a imprensa, 
dentro da programação 
do Curso de Iniciação à 
Magistratura. A abertura 
do módulo “Comunicação Social 
e Media Training” contou com a 
palestra “A Justiça e os meios de 
comunicação” proferida pelo di-
retor da Esmafe, desembargador 
federal Marcelo Navarro. Durante 
a palestra, o magistrado enfatizou 
a importância dos juízes serem 
treinados para se relacionar com 
a imprensa, pois a visão de que o 

magistrado tinha que se isolar da 
sociedade para evitar, por exem-
plo, vazamento de informações, 
já não faz mais sentido. “O ma-
gistrado, o Judiciário como um 
todo, demorou a perceber que ele 
também precisava dar explicações 
para a população. O povo é quem 
paga nossos salários e, hoje, em 
geral, as sessões de julgamento 

são públicas”. 
Palestras – A programação tam-
bém contou com palestras da 
assessora de Comunicação do 
Conselho da Justiça Federal (CJF), 
Roberta Bastos, que falou sobre a 
Política de Comunicação Institu-
cional da Justiça Federal, do rela-
cionamento com a imprensa e dos 
canais disponibilizados para divul-
gar decisões que impactam a vida 
dos cidadãos, a exemplo da TV 
Justiça, da Revista e do Programa 
Via Legal. Em seguida, a diretora 
de Comunicação Social do TRF5, 
Isabelle Câmara, também abordou 
o relacionamento com a imprensa, 
a cobertura que é realizada sobre 
as decisões da 5ª Região, a rotina 
de trabalho da equipe de comuni-
cação, entre outros assuntos.

O Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH) in-
forma que estão abertas as ins-
crições para o treinamento sobre 
aplicação do Processo Judicial 

eletrônico (PJe). O treinamento será 
voltado para os servidores do TRF5, 
lotados nas Turmas e na Subse-
cretaria do Plenário. A capacitação 
será realizada na segunda-feira, 

dia 10 de março, das 13h às 18h, 
na Esmafe. Os interessados devem 
fazer a inscrição através da intra-
net, no link “Próximos Eventos”. Os 
treinamentos sobre o PJe são pro-

movidos pelo TRF5, por meio da 
Secretaria Judiciária e da Subse-
cretaria de Informática, e a Infox – 
empresa desenvolvedora do siste-
ma. Informações: 9818 e 9815.

A partir de hoje, a Receita Federal 
disponibiliza o download do pro-
grama de declaração do Imposto 
de Renda pessoa Física (IRPF) 
2014 para computadores de 
mesa. De acordo com a Receita, 
os aplicativos para tablets e smar-
tphones só estarão disponíveis a 
partir do dia 6 de março. A entre-
ga da declaração do IRPF deverá 
ser feita pela internet, utilizando o 
programa Receitanet, a partir do 
dia 6 de março.

O núcleo da Esmafe/AL está com 
inscrições abertas para curso “Ca-
pacitação e Treinamento no Com-
bate à Corrupção e à Lavagem de 
Dinheiro”, até a próxima sexta-feira 
(28). O curso, voltado para magis-
trados e servidores, será realiza-
do no período de 11 a 14/03, na 
Seção Judiciária de Alagoas, com 
transmissão simultânea, através de 
videoconferência, para as Subse-
ções de Alagoas, o TRF5 e demais 
seções judiciárias. Os interessados 
devem enviar solicitações para o 
e-mail esmafe.al@jfal.jus.br.  Infor-
mações: www.jfal.jus.br.


