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Banco de Talentos

O Banco de Talentos da JFSE é uma ferramenta fundamental para a identificação de 

potenciais humanos, formação, cursos, experiência profissional e conhecimentos 

diversos, evidenciando competências no Quadro de Pessoal até então desconhecidas. 

Devem participar da iniciativa todos os servidores da instituição, nas condições de 

ativo, removido, lotação provisória, cedido, comissionado e requisitado, conforme 

determinação da Portaria n. 1/2021-DF. Preencha o questionário, disponível na 

Intranet, até o dia 5 de março! 

Webinário

Após mais de 30 anos dedicados à atividade judicante, o decano do TRF5, 

desembargador federal Lázaro Guimarães, despediu-se da magistratura. Com a recente 

aposentadoria, ele se afastou da rotina de julgamentos, mas deixou um legado 

importante para a Justiça Federal, tanto que será o homenageado no ciclo de estudos “O 

papel dos tribunais: Corte de justiça ou corte de precedentes”. Promovido pela Escola de 

Magistratura Federal da 5ª Região (Esmafe) e pela Associação de Juízes Federais da 5ª

Região (Rejufe), o evento ocorrerá no dia 1º/03, às 16h, através de plataforma Zoom. 

A Justiça Federal foi criada e organizada pelo Decreto n. 848, de 11 de 

outubro de 1890: "Art. 1º. A Justiça Federal será exercida por um Supremo 

Tribunal Federal e por juízes inferiores intitulados - Juízes de Secção".

Essa estrutura foi mantida na primeira Constituição republicana, de 24 de 

fevereiro de 1891: "Art 55. O Poder Judiciário da União terá por órgãos um 

Supremo Tribunal Federal, com sede na Capital da República, e tantos Juízes 

e Tribunais Federais, distribuídos pelo País, quantos o Congresso criar".

Processos relacionados

Antes de iniciar um novo processo no SEI, verifique se 

o assunto a ser tratado é continuidade ou está

relacionado a processo anteriormente 

criado/utilizado. Esse procedimento permite que 

informações relativas a um mesmo processo fiquem 

registradas em um único local, facilitando a 

organização processual e a localização de 

informações.

Um pouco de história


