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Curso de Improbidade Administrativa e Combate à Corrupção

de Agosto

SEGUNDA

Aniversariantes

TRF5 abre consulta pública sobre metas 
do Poder Judiciário para 2020

+ Leia mais: www.trf5.jus.br

Tribunal Regional 
Federal da 5ª Re-

gião – TRF5 abriu uma 
consulta pública para 
ouvir a sociedade sobre 
as metas que deverão 
ser prioritárias para a 
Justiça Federal em 2020. 
Magistrados, servidores, 
advogados, membros do Ministé-
rio Público e cidadãos podem par-
ticipar da pesquisa, disponível até 
a próxima quarta-feira (7), no site e 
na Intranet do TRF5. As sugestões 
serão compiladas e discutidas em 
encontros organizados pelo Comi-
tê de Gestão Estratégica da Justiça 
Federal (COGEST) e pela Assessoria 
de Gestão Estratégica e Estatísti-



Estão abertas as inscrições para 
o curso de Improbidade Ad-
ministrativa e Combate à Cor-
rupção, promovido pelo CERS 
Cursos Online, na metodologia 
de ensino à distância. O curso 
acontecerá de 9 a 20 de setem-
bro, com uma carga horária 
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trf5.jus.br, enviando os seguin-
tes dados: nome completo, 
matrícula, e-mail, CPF, ramal e 
lotação. Para mais informações, 
consultar o Núcleo de Desen-
volvimento de Recursos Huma-
nos: ndrh-treinamento@trf5.jus.
br.

ca do TRF5, entre os dias 12 e 16 
de agosto, com a participação de  
magistrados, servidores e cola-
boradores. As informações serão 
encaminhadas, posteriormente, 
para consolidação junto à Rede de 
Governança Colaborativa do Poder 
Judiciário. Ao acessar a pesquisa, 
os participantes deverão opinar 
sobre oito metas, podendo, inclu-

de 6 horas, e tem como objetivo 
capacitar os servidores do TRF5 
com conhecimento especializa-
do na área. São 100 vagas, sendo 
disponibilizadas quatro para cada 
Gabinete. As inscrições vão até o 
dia 23 de agosto e deverão ser 
feitas através do e-mail cursos@
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sive, propor alterações. 
Entre os temas perti-
nentes à Justiça Federal 
de 1º e 2º Graus estão 
conciliação, corrupção, 
improbidade adminis-
trativa, sustentabilidade 
e soluções do Judiciá-
rio para grandes obras 

paralisadas no Brasil. 
Base legal - A consulta públi-
ca está prevista na Resolução nº 
221/2016 do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), que tem como 
objetivo instituir princípios de ges-
tão participativa e democrática na 
elaboração das Metas Nacionais 
do Poder Judiciário.

Subordinado à Secretaria Ju-
diciária do TRF5, o Nugep está 
situado no 4ª andar do edifício-
-sede e tem presença virtual no 
site do TRF5, por meio da página 
da Jurisprudência (https://www4.
trf5.jus.br/Jurisprudencia/).  A 
principal atividade do Núcleo é 
gerenciar, cadastrar e divulgar a 
afetação dos temas submetidos 
ao rito de Recursos Repetitivos 
pelo STJ, Repercussão Geral pelo 
STF e os Incidentes de Resolução 
de Demandas Repetitivas (IRDR), 
Incidente de Assunção de Compe-
tência (IAC) e os Grupos de Repre-
sentativos (GR) pelo próprio TRF5, 
além de disponibilizar a jurispru-
dência atualizada das decisões co-
legiadas do Tribunal. Recentemen-
te, o Núcleo lançou um conteúdo 
dedicado à Gestão de Precedentes 
(NUGEP), na área “Jurisprudência”. 
No novo espaço virtual, são divul-
gados a admissão, a tramitação 
e o julgamento dos precedentes 
do TRF5, tais como IRDR, IAC e os 
GR, assim como boletins informa-
tivos contendo as controvérsias e 
temas do STJ e do STF originadas 
de processos advindos do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região. O 
NUGEP também está emitindo bo-
letins informativos por e-mail para 
magistrados, assessores e chefes 
de gabinete/secretaria.

Gincana Sustentável - A Seção 
Socioambiental divulgou os ven-
cedores da gincana sustentável de 
coletiva seletiva, promovida duran-
te o mês de julho. Os vencedores 
dos 1°, 2° e 3° lugares foram, res-
pectivamente, Suely Tavares, do 16° 
andar, que arrecadou 175,9 kg de 
resíduos; Adecilda Maria Cardoso, 
do Mezanino, que arrecadou um 
total de 70,5 kg; Everaldo Vieira e 
Ana Luiza Calheiros, do 8º andar, 
que arrecadaram 38,9 kg. Os pre-
miados receberam o certificado de 
participação e brindes confecciona-
dos pela servidora Marinilza Silva. 
A iniciativa teve como objetivo 
incentivar as duplas de auxiliares 
de serviços gerais de cada andar 
a coletarem materiais recicláveis, 
como plástico, vidro e metal.


