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Redação do Código de Conduta da JF é alterado

Mudança de 
gabinetes

Caderno da TNU 
disponível na 
internet

Crime bancário cometido por estagiário 
é destaque no Via Legal 

O

de Outubro1
QUARTA

Inscrições de juiz federal para 
substituição no TRF5 terminam na sexta

Aniversariantes

Juiz Federal Tarcísio Barros 
Borges 
 SJPE

Juiz Federal Alcides Saldanha 
Lima 

SJCE
Mariana de Souza D`Ávila Lins
Gab. Des. Federal Rogério Fialho
Sérgio Ricardo Torres Buarque
Gab. Des. Federal Barros Dias
Lisiane Lima de Oliveira Ramalho
Gab. do Des. Federal Rogério Fialho
Isvaldo Lopes de Sales
Diretoria Geral

s magistrados 
interessados em 
participar da lista 

de convocação para 
substituição no TRF5 
devem ficar atentos: o 
prazo de inscrição será 
encerrado na próxima 
sexta-feira (3/10). As 
solicitações devem ser 
enviadas, exclusivamen-
te, pela internet, por 
meio do endereço ele-
trônico da corregedoria 
(corregedoria@trf5.jus.br), ou pelo 

malote digital, acompanhadas de 
até cinco atos representativos do 

O Conselho da Justiça Federal 
(CJF) aprovou, na segunda-feira 
(29/09), em Brasília, a alteração 
no Código de Conduta do Co-
legiado e da Justiça Federal de 
1º e 2º graus, desobrigando os 
servidores de firmarem termo de 
compromisso aderindo ao Có-
digo. O artigo 2º do documento 
previa que “o Código de Conduta 
aplica-se a todos os servidores 
e gestores do CJF e da Justiça 

Federal de primeiro 
e segundo graus, os 
quais devem observá-
-lo e firmar termo de 
compromisso declaran-
do ciência e adesão”, 
passando a vigorar com 
a seguinte redação: O 
Código de Conduta 
aplica-se a todos os 
servidores e gestores do Conselho 
e da Justiça Federal de primeiro 

e segundo graus”. Saiba mais: 
www.cjf.jus.br. (Com informações 
da Ascom/CJF)

O Via Legal desta semana vai falar 
de uma estimativa preocupante: 
30% das pessoas que têm cartões 
de crédito ou débito já foram ví-
timas de fraudes em crimes ban-
cários. Uma reportagem feita aqui 
em Pernambuco vai mostrar o 
caso de um aposentado que teve 
um prejuízo de mais de R$ 30 mil. 
É que um estagiário da agência 
onde ele tinha uma conta lhe fur-
tou a senha e abriu um emprés-
timo consignado. O rapaz ainda 
usou o nome do tio para abrir 

uma conta e desviar o dinheiro 
do crime. Mas ele foi descoberto 
e acabou condenado pela Justiça 
Federal.  O programa também vai 
abordar o direito de greve dos 
servidores públicos. Apesar de a 
garantia trabalhista estar prevista 
na Constituição Federal, no caso 
dos servidores a norma nunca 
foi regulamentada. O Via Legal é 
exibido às 22h, na TV Justiça. As 
reportagens também podem ser 
acessadas no Youtube (www.you-
tube.com/programaViaLegal).

Na última quinta-feira, o gabinete 
do desembargador federal Rogério 
Fialho passou a funcionar no 12º an-
dar. Com a mudança, o gabinete da 
desembargadora federal convocada 
Joana Carolina foi para o 7º andar.

A Justiça Federal disponibilizou 
em seu portal a versão eletrônica 
da edição nº 28 do Caderno da 
Turma Nacional de Uniformiza-
ção (TNU), referente aos meses 
de junho a agosto de 2014. Nesta 
edição, o destaque fica por conta 
da reunião do corregedor-geral 
da Justiça Federal e presidente da 
TNU, ministro Humberto Martins, 
com a Comissão Permanente dos 
Juizados Especiais Federais (JEFs), 
na qual foram anunciadas diversas 
medidas para beneficiar os JEFs. O 
Caderno traz, ainda, matérias sobre 
pensão por morte, litigância de má 
fé, Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS), aposentadoria 
especial, entre outras. Para conferir, 
basta acessar o site do CJF (www.cjf.
jus.br) e seguir o caminho: Conheça 
o CJF >> Comunicação Social >> 
Publicações >> Caderno TNU.

desempenho jurisdicional do 
requerente, além de comprovan-
tes de participação nos cursos 
de aperfeiçoamento realizados 
até o ano de 2014. De acordo 
com a Corregedoria Regional 
da 5ª Região, os magistrados 
que tiverem seus pedidos de-
feridos, serão incluídos na lista 
de convocáveis, pelo critério de 
merecimento, para as funções 
de substituições nesta Corte, em 
virtude de vaga ou afastamento 
de desembargadores federais 

por prazo superior a 30 dias.


