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Espiritualidade e rejuvenescimento são debatidos no 3º Conexão Saúde
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Conselho da 
Justiça Fede-

ral (CJF) aprovou, 
na sessão plenária 
realizada na última 
quinta-feira (7), pro-
posta de alterações 
na Resolução nº CJF-
-RES-2015/00345, 
que dispõe sobre o 
Regimento Interno 
da Turma Nacional 
de Uniformização (TNU) dos Jui-
zados Especiais Federais (JEFs). O 
objetivo é adequar o documento 
ao novo Código de Processo Civil 
(CPC), em vigor desde o dia 18 de 
março. De acordo com o CJF, os 

principais pontos objeto da altera-
ção são a acomodação no sistema 
dos JEFs da sistemática de resolu-
ção de demandas repetitivas intro-
duzidas pelo novo CPC, a alteração 
dos dispositivos que tratam do 

agravo interno e a previsão da con-
tagem dos prazos em dias úteis. 
Competência – A Turma Nacional 
de Uniformização processa e julga 
pedidos de uniformização de in-
terpretação de lei federal, quanto à 
questão de direito material funda-
do em divergência entre decisões 
de turmas recursais de diferentes 
regiões, em face de decisão de 
turma recursal proferida em contra-
riedade à súmula ou jurisprudência 
dominante do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) ou da TNU, ou em face 
de decisão de Turma Regional de 
Uniformização proferida em contra-
riedade à súmula ou jurisprudência 
dominante do STJ ou da TNU.

A Comissão do XIII Concurso 
Público para Provimento de Car-
gos de Juiz Federal Substituto 
da 5ª Região promove, hoje (12), 
às 9h15, na Sala das Turmas Sul 
do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5, sessão públi-
ca para divulgação do resultado 

A Subsecretaria de Tecnologia 
da Informação (STI) do TRF5 in-
forma que todos os servidores 
usuários do navegador Mozilla 
Firefox precisam fazer adição do 
certificado digital, para que a 
ferramenta continue funcionando 
corretamente. A mudança é ne-
cessária para a ativação do novo 
sistema de monitoramento e 
controle de navegação, adquirido 
recentemente pelo TRF5. A nova 
ferramenta (Proxy) permitirá mais 
segurança às informações do 
Tribunal. Para auxiliar os usuários, 
a STI desenvolveu um tutorial, em 
formato de vídeo, disponível no 
link: http://TABIRA.trf5.gov.br/Cer-
tificadoFIREFOX.htm.

Servidores e convidados pres-
tigiaram a 3ª edição do Projeto 
Conexão Saúde, realizada on-
tem (11), na sala das Turmas 
Sul do TRF5. Na palestra inicial, 
sobre Saúde e Espiritualida-
de, o cirurgião-dentista Alisson 
Guedes apresentou pesquisas 
científicas recentes, destacando 

a importância da espiritualidade 
como fator de favorecimento ao 
sistema imunológico. Em seguida, 
a médica dermatologista Maria de 
Fátima de Medeiros Brito exibiu 
informações sobre indicações, ex-
pectativas, riscos e limites do uso 
de recentes técnicas de rejuvenes-
cimento, com ênfase na análise de 

alguns tipos de lasers. A diretora 
da Secretaria Administrativa, So-
rária Caio, ressaltou o desafio de 
realizar o encontro: “a despeito 
do pouco orçamento, soubemos 
dar continuidade ao trabalho de-
senvolvido pelo Setor de Saúde 
desta Casa”. O presidente do TRF5, 
desembargador federal Rogério 

Fialho Moreira, pa-
rabenizou os pro-
fissionais de saúde 
deste Tribunal e 
salientou o valor da 
saúde na qualida-
de de vida pessoal 
e profissional de 
cada um.

provisório da prova escrita P4 
(sentença penal). O TRF5 publi-
cou, em 29 de março, no Diário 
Oficial Eletrônico da Justiça Fe-
deral da 5ª Região, o Edital nº 
33/2016, contendo a lista com os 
25 aprovados na prova escrita P3 
(sentença cível).


