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Curso PJe

VI Jornada de Direito Civil

Dia da Mulher

Subscretaria de Pessoal prepara mudançaTRF5 reformula Comitê Gestor 
do Código de Conduta

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região –TRF5 reformulou o 

Comitê Gestor do Código de Con-
duta, adequando-o à Portaria nº 
116/2012, do Conselho da Justiça 
Federal (CJF). Criado em agosto de 
2011, através do Ato 572/2011 da 
Presidência e atendendo à Resolu-
ção nº 147 do CJF, de 15/04/2011, 
o Comitê do TRF5 vai cuidar de 
assuntos relacionados à conduta 
dos servidores e gestores da Corte. 
De caráter consultivo, fiscalizador 
e deliberativo, o Comitê terá como 
principal atribuição assegurar e 
zelar pelo cumprimento do Código 
de Conduta do Conselho e da Jus-
tiça Federal de primeiro e segundo 
graus. De acordo com a Resolução 
147 do CJF, é responsabilidade dos 
tribunais instituírem comitês gesto-
res para tornar claras as regras de 
conduta dos servidores e gestores, 
com o propósito de preservar a 
missão institucional, além de asse-
gurar as ações que reflitam a probi-
dade e conduta ética.
Composição - Reformulado atra-
vés do Ato nº 0082/2013, assinado 

pelo presidente do TRF5, desem-
bargador federal Paulo Roberto de 
Oliveira Lima, e publicado no Diário 
Oficial Eletrônico da 5ª Região na 
última quinta-feira (7/03), o Comi-
tê Gestor do Código de Conduta 
é composto por oito servidores, 
sendo quatro na qualidade de 
membros efetivos e quatro su-
plentes. Presidido pelo diretor da 
Subsecretaria de Desenvolvimento 
Institucional, Rogério Piquet, o Co-
mitê realizará sessões ordinárias a 
cada três meses. Contudo, poderá 
se reunir extraordinariamente por 
convocação de um de seus mem-
bros, conforme previsto no art. 7º 
da Portaria nº 116/2012.

O diretor da 
Subsecretaria de 
Pessoal, Onal-
do Mangueira, 
e a sua equipe, 
foram, na últi-
ma quinta-feira 
(7/03), conferir 
as instalações 
da área que 
receberá a Sub-
secretaria na ampliação do TRF5. 
A expectativa é de que a mudança 
ocorra nos dias 21 e 22 deste mês. 
O Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH), que 
hoje funciona no Anexo 1 (Esma-

Para celebrar o Dia 
Internacional da 
Mulher, comemo-
rado na última sex-
ta –feira, o Tribunal 
Regional Federal 
da 5ª Região-TRF5, 
em parceria com a 
Asserjufe, distribuiu 
300 rosas vermelhas 
para as servidoras.

Começa hoje a VI Jornada de 
Direito Civil no Conselho de 
Justiça Federal (CJF) em Brasília/
DF. A Comissão (Parte Geral) co-
ordenada pelo desembargador 
federal Rogério Fialho está entre 
as que mais receberam propos-
tas de enunciados que serão 
discutidos na Jornada. O even-

to, que comemora os 10 anos 
de vigência do Código Civil, tem 
como objetivo delinear posições 
interpretativas sobre o Código, 
adequando-as às inovações le-
gislativas, doutrinárias e jurispru-
denciais, a partir do debate entre 
especialistas e professores nas 
comissões temáticas de trabalho.

fe), também 
será aloca-
do na área 
destinada à 
Subsecretaria 
de Pessoal. O 
setor de Folha 
de Pagamento 
já está funcio-
nando na am-
pliação, desde 

o ano passado.   “Com a mudança, 
toda a área de Pessoal ficará con-
centrada no mesmo espaço, facili-
tando o acesso aos diversos servi-
ços prestados pela Subsecretaria”, 
destacou Onaldo.

O Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH) informa 
que ainda há vagas para as duas 
turmas de 
Processo 
Judicial 
eletrônico 
(PJe), que 
aconte-
cerá nos 
dias 2 e 8 de abril e será destinado 
aos servidores lotados nos gabine-
tes da Presidência, Vice-presidência 
e Corregedoria. Os participantes 
farão também um módulo práti-
co que acontecerá no dia 15/4. Os 
interessados devem acessar: www.
intranet.trf5.gov.br/eventosintranet.

Piquet presidirá comitê


