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Pesquisa de opinião Técnicos judiciários devem apresentar diploma de curso 
superior para receber Adicional de Qualificação

Promoção de juiz 
federal substituto 
a titular

de Agosto

SEGUNDA Inspeção no TRF5

Regras do Novo CPC serão debatidas hoje no TRF5 por 
ministros do STF e STJ 

Ministro Teori Albino Zavascki
STF

Manoel Fernando Lopes de Souza
Subsecretaria de Apoio Especial

Aniversariantes

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 promove, 

hoje (15/08), das 9h às 18h, no 
auditório do Pleno, o Seminário “O 
Novo Código de Processo Civil”. O 
evento tem a coordenação cien-
tífica do presidente desta Corte, 
desembargador federal Rogério 
Fialho Moreira, e é realizado em 
parceria entre o Centro de Estudos 
Judiciários do Conselho da Justi-
ça Federal – CEJ/CJF e a Escola de 
Magistratura Federal da 5ª Região – 
Esmafe. Entre os conferencistas, os 
ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes, 
ambos do Supremo Tribunal Fede-

ral (STF), e os ministros 
Luís Felipe Salomão 
e Ribeiro Dantas, do 
Superior Tribunal de 
Justiça (STJ).  
Programação - O 
seminário vai abordar 
os seguintes temas: “A 
Tutela Provisória do 
Novo CPC”, “Recursos 
no Novo CPC e o Regi-
mento Interno do STJ”, 
ambos pela manhã. À tarde, serão 
realizados dois painéis, o primeiro 
sobre “O Dever de Fundamentação 
das Decisões no Novo CPC à Luz da 

Argumentação Jurídica” e o segun-
do sobre “Incidente de Resolução 
de Demandas Repetitivas (IRDR). A 
Coisa Julgada e o Novo CPC”. Por 

Os técnicos judiciários portado-
res de diploma de curso superior, 
em qualquer área, e que não 
recebem Adicional de Qualifi-
cação decorrente de curso de 
pós-graduação, devem procurar 
a Seção de Cadastro e Lotação 
da Subsecretaria de Pessoal do 

TRF5, para apresentar cópia do 
diploma devidamente autentica-
da, para fazer jus ao referido adi-
cional, de 5%, devido a partir da 
apresentação do diploma, após a 
verificação do reconhecimento do 
curso pelo Ministério da Educação. 
A autenticação pode ser feita pela 

unidade responsável pelo seu 
recebimento com apresentação 
do original. Mais informações 
com Glaucineide Bezerra (Ramal 
9334) ou com Emmanuelle Wa-
nessa (Ramal 9232).

fim, o ministro Gilmar Mendes (STF) 
discute “O Direito Constitucional e 
o Novo Código de Processo Civil”. 

O Pleno do TRF5 aprovou, na 
sessão realizada na última quarta-
-feira (10/08), a promoção do juiz 
federal substituto Marcos Antonio 
Mendes de Araújo para titular da 
8ª Vara Federal da Paraíba (Sousa).

O Conselho da Justiça Federal 
(CJF) começa, hoje (15/08), a ins-
peção no TRF5. Os trabalhos serão 
iniciados às 10h e concluídos na 
próxima sexta-feira (19/08), sob a 
coordenação do corregedor-geral 
da Justiça Federal, ministro Og 
Fernandes. A atividade de inspeção 
nos tribunais regionais federais é 
uma atribuição da Corregedoria 
Geral da Justiça Federal, órgão de 
fiscalização, controle e orientação 
normativa da Justiça Federal de 
primeiro e segundo graus. Durante 
a inspeção, as atividades jurisdicio-
nais e administrativas prosseguem 
normalmente.

Para conhecer o que magistrados, servido-
res, advogados e cidadãos pensam sobre as 
prioridades, a rapidez, eficiência e efetivida-
de da Justiça Federal, o Conselho da Justiça 
Federal (CJF) inicia, hoje (15/08), uma pes-
quisa de opinião. O objetivo é elaborar as 
metas do Poder Judiciário para 2017, com 
base nos princípios da governança par-
ticipativa e democrática. Para participar. 
basta acessar o seguinte endereço na 
internet: www.cjf.jus.br/observatorio/go-
vernancaparticipativa.php.


