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JFAL sedia sessão da TNU 

de Setembro

TERÇA

Depressão, assédio moral e trabalho 
serão debatidos em palestras do NAS

a próxima quinta-
-feira (14), das 15h30 

às 17h30, na sala Capiba-
ribe, o Núcleo de Assis-
tência à Saúde (NAS) do 
Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5 pro-
move uma mesa-redon-
da, com o tema “Conver-
sando sobre depressão e 
trabalho”. Na programa-
ção estão previstas a rea-
lização de duas palestras, 
“A dimensão do trabalho 
na clínica com o paciente 
depressivo”, ministrada 
pelo médico José Fran-
cisco de Albuquerque, 
e “A possibilidade de nexo causal 
entre assédio moral e organizacio-

Ação de
sustentabilidadeImprobidade

Administrativa 

Aniversariantes

A Turma Nacional de Uniformi-
zação dos Juizados Especiais 
Federais (TNU) realiza, nesta 
quinta-feira (14), na sede da 
Justiça Federal em Alagoas 
(JFAL), sua 7ª sessão ordinária. 
Serão julgados 254 recursos no 

nal e depressão”, com o médico 
Dimas Soares Gonçalves. A inicia-

sistema Virtus e 364 no sistema 
Eproc, sendo um representativo 
de controvérsia, com pedido de 
uniformização de interpretação 
de lei. Esta sessão será a última 
do ministro Mauro Campbell na 
presidência da TNU e contará 

Inácio Almeida Galindo 
Gabinete Des. Federal Vladimir Carvalho
Mônica Correia de Araújo 
Núcleo de Gestão Documental

com a presença do presidente do 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5, desembargador 
federal Manoel Erhardt. A Turma 
Nacional de Uniformização dos 
Juizados Especiais Federais julga 
incidentes de uniformização de 

tiva conta com o apoio do Núcleo 
de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos (NDRH).
Campanha – Este mês, o TRF5 
aderiu à campanha Setembro 
Amarelo, que é voltada à preven-
ção do suicídio. Diversas ações 
foram planejadas: o NAS divulgará 
textos sobre a temática, na Coluna 
Comportamento Saudável, publi-
cada quinzenalmente no Jornal 
TRF Hoje; o NDRH está com ins-
crições abertas para as oficinas 
de Saúde Mental para Gestores; a 
Subsecretaria de Infraestrutura e 
Administração Predial iluminou o 
edifício-sede na cor amarela e a 
Divisão de Comunicação também 
adotou a cor nas redes sociais do 
Tribunal, em alusão à campanha.

Será lançado, na próxima quinta-
-feira (14), às 18h30, no auditório 
da Escola Superior da Magistra-
tura de Alagoas (Esmal), o livro 
“Improbidade Administrativa: 
temas atuais e controvertidos”. 
A coordenação da obra é de 
responsabilidade do ministro do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
Mauro Campbell Marques. Na 
solenidade, estará presente tam-
bém o vice-presidente do STJ, 
ministro Humberto Martins. Os 
artigos que compõem o trabalho 
foram elaborados por ministros 
dos tribunais superiores, desem-
bargadores federais, membros 
do Ministério Público, advogados 
e estudiosos empenhados em 
contribuir com a produção de 
material que beneficie a comuni-
dade jurídica.
(Com informações da Esmal - TJ/AL) A Anserjufe mantém convênio 

com o Mirabilândia e oferece aos 
associados, neste mês de setem-
bro, passaporte no valor de R$ 
34,00. Na compra de dois passa-
portes, a terceira pessoa brinca 
de graça. Aniversariantes do mês 
de setembro, apresentando um 
documento original com foto, 
pagam R$15,00. Para comprar seu 
passaporte, basta apresentar, no 
ato da compra, seu documento 
com foto e contracheque atualiza-
do na bilheteria do Mirabilândia. 
A unidade está localizada na Av. 
Agamenon Magalhães, s/n – ao 
lado do Centro de Convenções de 
Pernambuco, Salgadinho, Olinda/
PE. Mais informações podem ser 
obtidas por meio do telefone: (81) 
3040-5079.

interpretação de lei federal, 
quando há divergência entre 
turmas recursais de diferentes 
regiões ou eventual contrarie-
dade à jurisprudência domi-
nante do STJ.

O Gabinete do desembargador 
federal Rubens Canuto está reapro-
veitando os impressos que não têm 
mais utilidade. Os papéis são trans-
formados em blocos de rascunho 
pelo setor de Reprografia do TRF5.

Descontos no
Mirabilândia para
associados da
Anserjufe

(Com informações da Ascom/JFAL)


