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TRF5 responde a questionário sobre 
Gestão Estratégica

Exposição do TRF Hoje terá mais uma semana

Maria Eduarda Vilar G. de A. Pereira
Gab. Des. Fed. José Maria Lucena
Rosimeire Lima Gregório
Subsecretaria Orçamento e Finanças
Paulo André da Costa
Gab. Des. Fed. Vladimir Carvalho
Paloma Kelly Moraes da Silva
Secretaria Judiciária 
Evandro Gomes dos Santos
Interfort

Sábado, dia 1º de setembro
Maria de Fátima Sarinho Maciel
Gab. Des. Federal Geraldo Apoliano
Salvino Bezerra Andrade Vasconcelos
Divisão da 1ª Turma
Stetison Ribeiro de Oliveira
Secretaria Administrativa

Domingo, dia 2 de setembro
Rosângela Vilar de Meneses
Subsecretaria de Orçamento e Finanças
Fernando Antônio dos Santos
Gabinete Des. Federal Geraldo Apoliano

Estagiário de 
Direito lança livro

Feira Orgânica do 
TRF5 ganha mais 
uma barraca

Ensino a Distância 
tem quatro turmas 
em andamento

Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) e o Supremo Tribunal 
Federal (STF) estão solicitan-

do o fornecimento de dados sobre 
a gestão estratégica de cada Tri-
bunal. Os responsáveis pela área 
de Gestão Estratégica em todo o 
país devem começar a preencher 
o questionário sobre as práticas 
de gestão adotadas em seus tribu-
nais.  De acordo com o diretor da 
Subsecretaria de Desenvolvimento 
Institucional da Diretoria Geral do 
TRF5, Rogério Piquet, o questioná-
rio de diagnóstico, que visa a for-

necer elementos para a avaliação 
pelo CNJ do andamento da gestão 
estratégica no Poder Judiciário 
Brasileiro, contém informações so-
bre a elaboração de plano estraté-
gico, estrutura de tais áreas, metas, 
custos, diretrizes e resultados. O 
preenchimento do questionário é 
realizado por meio do endereço 
www.cnj.jus.br/corporativo e pode 
ser feito até o dia 14 de setembro.
Celeridade - A Comissão Perma-
nente de Gestão Estratégica do 
CNJ, presidida pelo ministro Car-
los Alberto Reis de Paula (TST), 

decidiu fazer uma avaliação do 
andamento da gestão estratégica 
nos tribunais de Justiça. Segundo 
o ministro, o objetivo é melhorar 
a prestação de serviços à popula-
ção. Os resultados do questionário 
serão divulgados no VI Encontro 
Nacional do Poder Judiciário, que 
acontecerá em novembro.

Dia da Nutricionista

No começo da semana, o jornal 
TRF Hoje comemorou a edição 
do nº 2000 e fez uma exposição 
que mostra a evolução e a his-
tória do nosso jornal mural. Para 
quem ainda não teve oportuni-
dade de conferir, a Divisão de 
Comunicação Social do TRF5, em 
parceria com o Núcleo de Ceri-
monial e a Diretoria Geral, dispo-
nibilizará a mostra por mais uma 

semana. A exposição conta a traje-
tória do TRF Hoje através das suas 
principais edições, desde o seu 
lançamento, no dia 14 de abril 
de 2004. “O Jornal Mural TRF 
Hoje é de grande relevância, 
pois, diariamente, ficamos sa-
bendo de informações do Tri-
bunal e notícias externas, que 
são importantes para o nos-
so conhecimento”, ressaltou 

Ulisses Ferraz Filho, da assessoria 
do gabinete do desembargador 
federal Francisco Cavalcanti.

“Questões atuais sobre os 
meios de impugnação contra 
decisões judiciais” é o título do 
livro que o estagiário Felipe Re-
gueira Alecrim, do gabinete do 
desembargador federal Marce-
lo Navarro, lançará na próxima 
segunda-feira (3/09), às 19h, na 
Faculdade de Direito do Re-
cife. A obra, coordenada pelo 
procurador estadual Leonardo 
Carneiro da Cunha, reúne uma 
coletânea de artigos produzidos 
por estudantes e professores da 
Universidade Federal de Per-
nambuco e dos juízes federais 
Francisco de Barros e Silva Neto 
e Frederico Augusto Leopoldino 
Koehler, sobre o tema que titula 
a publicação.

A Feira Orgânica do TRF5 está 
conquistando os servidores, tanto 
que a 3ª edição acontecerá hoje 
no estacionamento da ampliação 
do Tribunal, das 11h às 14h. Na 
edição passada, uma segunda bar-
raca incrementaria a feirinha, po-
rém não conseguiu chegar a tem-
po. Mas hoje ela estará no local 
com pães e massas integrais, mel 
e outros condimentos. A barraqui-
nha com frutas e verduras orgâni-
cas também estará presente.

A plataforma de Ensino a Distân-
cia (EaD) do TRF5 está atendendo 
a cerca de 160 servidores, com os 
cursos já iniciados. De acordo com 
Nathiene de Sá, diretora do Núcleo 
de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos (NDRH), “a distância geo-
gráfica existente entre TRF5, seções 
e subseções judiciárias favorece 
um programa de capacitação con-
tinuada desenvolvido em EaD”. As 
aulas em andamento são de Moo-
dle para Tutores e Autores e Gestão 
de Processos, além de duas turmas 
abordando o Desenvolvimento de 
Competências Gerenciais.


