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Servidores concluem curso de Previdência 
Complementar

Acessibilidade

de Outubro

SEGUNDA

AniversariantesCNJ lança Portal de Boas Práticas 
do Poder Judiciário

Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) instituiu, por meio da 

Portaria nº 140/2019, o novo por-
tal de Boas Práticas do Poder Judi-
ciário. O objetivo é ampliar a ges-
tão do conhecimento do Judiciário 
e disseminar projetos inovadores 
em busca da melhoria da gestão e 
da prestação jurisdicional. Além de 
divulgar iniciativas exitosas entre 
tribunais, magistrados e servido-
res, também se pretende incenti-
var que as ações de boas práticas 
sejam compartilhadas e replicadas. 
As boas práticas serão publicadas 
no Portal CNJ, após processo de 
cadastramento em formulários 
eletrônicos disponibilizados no 

O

Um grupo de servidores do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região – TRF5 e 
das Seções Judiciárias vinculadas en-
cerraram, na última sexta-feira (11), o 
curso “Previdência Complementar do 
Servidor Público Federal: Cálculos de 
Aposentadorias e Pensões, Cálculos e 

Foto: Agência CNJ

Juiz Federal Bernardo Lima 
Vasconcelos Carneiro 

SJCE

Andréa Cabral dos Santos 
Gab. Des. Federal Alexandre de Luna Freire
Roberto da Silva Lima
SERVIS

site, análise pela 
equipe técnica do 
Departamento de 
Gestão Estratégica 
e posterior aprova-
ção pelo Plenário 
do CNJ. Além disso, 
as propostas de-
vem seguir alguns 
critérios para serem admitidas, 
como eficiência, qualidade, cria-
tividade, satisfação do usuário e 
alcance social, entre outros. Para 
cadastrar uma nova prática no 
Portal, o representante do órgão 
utilizará o mesmo login e senha 
do Sistema Corporativo do CNJ. 
Eixos temáticos - As iniciativas se-

rão agrupadas em 12 eixos temá-
ticos, entre os quais Produtividade 
Judicial, Eficiência Operacional e 
Administrativa, Gestão Orçamen-
tária, Transparência, Planejamento 
e Gestão Estratégica, Sustentabili-
dade e Acessibilidade, Gestão de 
Pessoas e Conciliação e Mediação. 
(Com informações do CNJ)

aspectos relacionados ao Benefício 
Especial”, promovido pelo  Núcleo de 
Desenvolvimento de Recursos Huma-
nos (NDRH) do TRF5. As aulas foram 
ministradas pelo professor Maurício 
Roberto de Souza Benedito, no audi-
tório da Esmafe. 

Outubro Rosa – Servi-
dores do Gabinete do 
desembargador federal 
Rubens Canuto se vesti-
ram com a cor da cam-
panha “Outubro Rosa”, 
para alertar sobre a im-
portância da prevenção 
e do diagnóstico preco-
ce do câncer de mama.

Tem início, amanhã (15), o curso 
“Acessibilidade, Atendimento e 
Acolhimento das Diferenças”, pro-
movido pelo Núcleo de Desenvol-
vimento de Recursos Humanos. O 
treinamento, que terá duração de 
16 horas-aula, será ministrado pela 
professora Cristina Maria Buarque.  
Serão duas turmas, com aulas até 
a próxima sexta-feira (18). 

Com 34 anos de história na Jus-
tiça Federal, o agente de segu-
rança Marcos Antônio de Souza 
Veras, 57, começou a sua jornada 
no Judiciário em 1985, na 3° Vara 
Federal da JFPE. Logo em seguida, 
foi convidado a participar da pri-
meira comissão de criação do TRF5 
e, a partir de 1994, passou a atuar 
em gabinetes, tendo ficado, por 12 
anos, no Gabinete do desembarga-
dor federal Rogério Fialho Moreira. 
No início desse mês, o ciclo de Ve-
ras no TRF5 foi concluído, mas ele 
afirmou que levará por toda a vida 
as amizades que fez no Tribunal. 
“Tenho amigos do térreo até o 16° 
andar”. Formado em Pedagogia 
pela Unicap, casado e com duas 
filhas (Priscila, 25, e Raissa, 22), Ve-
ras pretende utilizar o tempo livre 
para praticar inglês, nadar, pedalar 
e se dedicar à família.

Marcos Veras


