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Inscrições para exposição e Show de Talentos encerram na sexta-feira (18)

Curso

de Outubro

QUARTA

Aniversariantes

Inspeções do CJF começam na próxima 
segunda-feira (21)

em início na próxima segunda-
-feira (21), no Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região – TRF5, a 
inspeção ordinária realizada pelo 
Conselho da Justiça Federal (CJF), 
por meio da Corregedoria Geral 
da Justiça Federal. As atividades 
começam a partir das 9h, na Sala 
Capibaribe, em solenidade que 
será aberta aos servidores. Até a 
quinta-feira (24), uma equipe de 
cinco magistrados e 14 servidores 
indicados pelo CJF será respon-
sável pelas ações de inspeção 
previstas no cronograma da Corre-
gedoria, que vistoria o TRF1, TRF4 
e TRF5 em anos ímpares, e o TRF2 
e TRF3 em anos pares. Mais de 10 
unidades do TRF5 serão inspe-
cionadas e o resultado final será 
apresentado em um relatório ela-
borado pelo CJF. A cerimônia de 
encerramento dos trabalhos será 
realizada às 11h30 da quinta-feira 
(24), também na Sala Capibaribe. 
O objetivo das inspeções é corrigir 
eventuais deficiências nas unida-
des, bem como disseminar as boas 
práticas administrativas e judiciá-
rias realizadas na Corte, visando à 
transparência, eficiência e celeri-

T

Termina na próxima sexta-feira 
(18) o prazo das inscrições para 
participar da exposição “Minha 
Vida” e do Show de Talentos, ati-
vidades programadas para a Se-
mana do Servidor, que será reali-
zada de 24 a 30/10. A exposição 

Juiz Federal Walter Nunes 
da Silva Júnior 

SJRN

Tiago Silva Fernandes
SERVIS

dade na prestação 
jurisdicional.
Cronograma – O 
cronograma de visi-
tas às unidades do 
TRF5 já está defini-
do: na segunda-feira 
(21), as equipes 
visitarão a Presidên-
cia, três Gabinetes 
e a Primeira Turma; 
na terça (22), a Vice-Presidência, o 
Gabinete de Conciliação, a Esma-
fe, quatro Gabinetes, a Divisão de 
Protocolo, Registro e Distribuição, 
a Subsecretaria do Plenário e a 
Terceira Turma; na quarta (23), a 
Subsecretaria de Recursos Extra-
ordinários, Especiais e Ordinários, 
o Núcleo de Gerenciamento de 

Precedentes, três gabinetes, a Sub-
secretaria de Precatórios, e as 2ª e 
4ª Turmas. Para encerrar, na quin-
ta-feira (24), serão inspecionados 
dois gabinetes, a Coordenadoria 
dos Juizados Especiais Federais, a 
Corregedoria Regional, a Secreta-
ria Judiciária e o Núcleo de Apoio 
Judiciário.

será montada no hall de entrada do 
edifício-sede e contará com fotos 
dos servidores em atividades que 
gostam de fazer fora do ambiente 
de trabalho e obras de arte produ-
zidas pelos servidores. Quem quiser 
participar deve enviar as fotos para 

editoracao@trf5.jus.br. Já as obras 
de arte poderão ser entregues até 
o dia 21/10, no Núcleo de Cerimo-
nial. Interessados em participar do 
Show de Talentos, que será realiza-
do no dia 24/10, a partir das 17h, 
devem procurar Lúcia Carvalho, do 

Núcleo de Gestão Documental, 
para se inscrever. A programação 
contará, ainda, com uma palestra 
no dia 28/10, com o tema “Sentido 
da Vida. Espiritualidade e Saúde”, 
ministrada pelo psiquiatra e doutor 
em Psicologia Marcus Túlio Caldas.

Encerram na sexta-feira (18) as 
inscrições para o curso “Refor-
ma Previdenciária”, promovido 
pelo Conselho da Justiça Federal 
(CJF). O objetivo é habilitar e atu-
alizar magistrados federais para 
o enfrentamento das mudanças 
trazidas pela PEC 06/19, tanto do 
Regime Geral de Previdência So-
cial quanto no Regime Próprio de 
Previdência Social. O curso será 
realizado entre os dias 11 e 13/11, 
na sede do Conselho, em Brasília. 
Os interessados devem realizar a 
inscrição exclusivamente pelo site 
do CJF: www.cjf.jus.br.

Estudantes - O 
TRF5 recebeu, 
na tarde de on-
tem (15), a visita 
de estudantes 
da Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Norte. 
Acompanhados do 
juiz federal Marco 
Bruno Miranda, 
os universitários 
assistiram à Sessão 
de Julgamento da Quarta Turma e, 
em seguida, foram recebidos pelo 
presidente da Corte, desembarga-
dor federal Vladimir Carvalho. A 
programação contou, ainda, com 
uma visita ao Gabinete do desem-
bargador federal Cid Marconi e 
ao heliponto. Hoje (16), os alunos 
acompanharão a sessão do Pleno 
e visitarão o Memorial e a Subse-
cretaria de Recursos Extraordiná-
rios, Especiais e Ordinários.


