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Curso Prática Forense em Direito 
Previdenciário abre inscrições 

de Novembro29
TERÇA

O

Aniversariantes

Edilson Nobre lança novo 
livro nesta quinta-feira

CJF pesquisa índice de governança da Justiça Federal 

Workshop sobre Gerenciamento de 
Preocupações e Estresse 

Seyna Régia Ribeiro de Souza
Gabinete da Revista
Soraya Maria Portugal de Oliveira
NDRH
Ayro Luiz Ramos dos Santos
Gabinete do Des. Fed. Lázaro Guimarães
Jacilene Maria dos Santos Soares
Secretaria Administrativa

desembargador federal Edil-
son Nobre lança, nesta quin-

ta, a partir das 19h30, na Saraiva 
Mega Store do Shopping Rio Mar, 
no Recife, seu 9º livro: “Comentá-
rios à Lei do Processo Administra-
tivo Federal”. Escrito em parceria 
com outros especialistas, todos 
professores, como o desembar-
gador federal emérito e doutor 
Francisco Cavalcanti, a doutora 
Theresa Nóbrega e o mestre e 
procurador do Estado de Goiás, 
Marcílio da Silva Ferreira Filho, o 
livro analisa cada um dos capítulos 
que fazem parte da Lei 9784/99, 

relacionando-os a 
outras legislações, 
tanto nacionais 
quanto interna-
cionais. Considera, 
ainda, o desenvolvi-
mento histórico dos 
conceitos que dizem 
respeito ao Estado-
-Administração. 
O autor - Edilson Nobre publicou 
vários artigos jurídicos e integra 
conselhos editoriais de revistas 
jurídicas. Também é o segundo 
ocupante da Cadeira 16 da Aca-
demia de Letras Jurídicas do Rio 

Com o objetivo de apurar o nível 
de maturidade em governança 
da Justiça Federal, o Conselho 
da Justiça Federal (CJF) está rea-
lizando uma pesquisa que visa a 
aumentar a capacidade das or-
ganizações da Justiça Federal de 
concretizar as estratégias defini-
das pela Resolução CJF 313/2014, 

gia; comunicação, relacionamento 
institucional e transparência. A 
proposta é que as respostas tra-
duzam a real situação de gover-
nança do tribunal, motivo pelo 
qual devem ser chanceladas pelo 
presidente ou diretores do Foro. 
Após a etapa de coleta, os dados 
serão organizados e analisados 

que trata dos planos estratégicos 
da JF e de Tecnologia da Informa-
ção. O levantamento, que envolve 
toda a Justiça Federal no País, será 
quantitativo e busca avaliar práti-
cas de gestão, tais como: estrutura 
e funcionamento da rede de go-
vernança; gestão de pessoas e da 
informação; execução da estraté-

O Núcleo de 
Desenvolvimento 
de Recursos Hu-
manos (NDRH), 
em parceria com 
a Associação 
dos Servidores 
da Justiça Federal no Estado de 
Pernambuco (Asserjufe-PE), ofe-
receu, na tarde de ontem (28), na 
Sala da Turmas Sul, o workshop 
“Gerenciamento de Preocupações 
e Estresse”, apresentado pelo 
instrutor e diretor da empresa 

O Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH) infor-
ma que o Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região, em parceria com o 
Complexo de Ensino Renato Sarai-
va – CERS, realizará o curso “Prática 
Forense em Direito Previdenciário 
no Regime Geral de Previdência 
Social”, com 85 vagas, destinadas, 
preferencialmente, àqueles que 
atuam na área previdenciária. O 

curso será realizado na modalidade 
Ensino a Distância - EaD, por meio 
da plataforma do CERS. Serão 14 
encontros com, aproximadamente, 
duas horas, cada. As solicitações 
de inscrição deverão ser encami-
nhadas ao e-mail cursos@trf5.
jus.br, até o dia 16 de dezembro, 
preenchidas com nome completo, 
matrícula, CPF, lotação e e-mail do 
interessado. 

estatisticamente, de forma a se 
obter um indicador que possibili-
te a mensuração da governança: 
iGovJF. Mais informações podem 
ser obtidas por meio do Manual 
de Aplicação do Diagnóstico de 
Governança, disponível em www.
cjf.jus.br/observatorio. (Com in-
formações do CJF).

Dale Carnegie 
Training, Fábio 
Telles de Souza. 
A instituição é 
especialista no 
desenvolvimento 
de competên-

cias e habilidades profissionais. 
“O que nós trabalhamos não são 
técnicas, são princípios que leva-
mos para a vida toda. A partir do 
momento que me conheço mais, 
desenvolvo habilidades que vão 
além da técnica”, resumiu.

Grande do Norte. O autor é pro-
fessor associado da Faculdade de 
Direito do Recife. 


