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O
Linha de crédito 
para servidores

Gabinetes se preparam para a inspeção do CJF em agosto 

de Julho

QUINTA

TRF5 fortalecerá Sistema de Precedentes
Quinta 28.07

Ministra Maria Isabel Diniz 
Gallotti Rodrigues

STJ

Sexta 29.07
Fernanda Palitot Lima
Gab. Des. Federal Fernando Braga
Maria Tereza Ramos Rocha
Gab. Des. Federal Cid Marconi Gurgel
Ademar Antônio Marinho
SOSERVI Limpeza
Emanuel Xavier da Rocha
SOSERVI Limpeza
Jurandir João da Silva
NATIFLORA Jardinagem
Ilo Correia de Melo
SERVIS SEGURANÇA Vigilância

Sábado 30.07
Arivaldo Ferreira Siebra Júnior 
Gabinete da Revista

Domingo 31.07
Maria Glaucineide Bezerra
Subsecretaria de Pessoal
Cláudio Luiz dos Santos
Gab. Des. Federal Alexandre de Luna Freire
Danielly Viviane de Moura Polari
SERVIS SEGURANÇA, Recepção

Aniversariantes
vice-presidente do 
Tribunal Regional Fe-

deral da 5ª Região – TRF5, 
desembargador federal 
Roberto Machado, se reu-
niu, na última terça, 26, em 
seu gabinete, com repre-
sentantes da Secretaria 
Judiciária, do Núcleo de 
Repercussão Geral e Re-
cursos Repetitivos (Nurer) 
e da Vice-Presidência, para 
debater as novas medidas a serem 
implantadas no TRF5 para atender 
à Resolução n. 235/2016, do Con-
selho Nacional de Justiça – CNJ. 
Entre as medidas, a criação de uma 
Comissão Gestora composta por 
desembargadores para supervisio-
nar o Núcleo de Gerenciamento 
de Precedentes – Nugep, o qual 
substituirá o Nurer. De acordo 
com a diretora da Subsecretaria de 
Recursos Extraordinários, Especiais 
e Ordinários (SREEO), Rejane Del-
gado, com a implantação do Nu-
gep, o TRF5 fará o gerenciamento 
dos processos sobrestados pelas 
sistemáticas da Repercussão Geral, 
dos Recursos Repetitivos, do Inci-
dente de Resolução de Demandas 
Repetitivas (IRDR) e do Incidente 

de Assunção de Competência (IAC), 
em toda a 5ª Região. “A alimenta-
ção do banco de dados, a partir de 
1º de setembro, via WebService, 
será mais um desafio que, se con-
cretizado, otimizará a coleta de 

Na semana que vai de 15 a 19 
de agosto, o Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5 será 
inspecionado presencialmente 
pelo Conselho da Justiça Fede-
ral (CJF), sob a coordenação do 
corregedor-geral da Justiça Fe-
deral, ministro Og Fernandes. Por 
este motivo, na última segunda, 
representantes dos gabinetes 

Aposentadoria 
- Prestes a se des-
pedir do TRF5, a 
servidora Isolda 
Breuel Gonçalves 
comemorou a sua 
aposentadoria na 
última terça, 26. 
Isolda está lota-
da até amanhã na 
Subsecretaria de 
Recursos Especiais, 
Extraordinários e Ordinários, quan-
do encerrará as atividades profissio-
nais nesta Corte. Breuel é psicóloga 
de formação e trabalhou, anterior-
mente, no Núcleo de Desenvolvi-
mento de Recursos Humanos, por 
vários anos.

dos desembargadores fe-
derais foram apresentados 
à ferramenta BI, do inglês, 
Businnes Intelligence, que 
será utilizada para validar os 
dados estatísticos a serem 
analisados pelo CJF. Neste 
período, as atividades juris-
dicionais e administrativas 
prosseguem normalmente.

A Caixa Econômica Federal está 
disponibilizando o Crédito Imóvel 
Próprio – CIP.  A facilidade é volta-
da para a pessoa física, detentora 
de um imóvel que possa ser dado 
como garantia da operação, com 
prazo de até 240 meses para pagar, 
limite mínimo de R$ 20 mil a 60% 
do valor do imóvel e taxa diferen-
ciada para Servidor Público.

dados, favorecendo, assim, 
o sistema de julgamento 
de demandas repetitivas e 
a formação concentrada de 
precedentes obrigatórios 
prevista no Novo Código 
de Processo Civil – NCPC”, 
assegura Rejane. 
Resolução 235 - A norma 
trata da padronização de 
procedimentos adminis-
trativos resultantes dos 

sobrestamentos, destaca a especia-
lização do corpo funcional respon-
sável por lidar com essa atividade, 
além de criar um banco nacional de 
dados com a participação de todos 
os tribunais do Brasil. 


