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Os copos descartáveis têm como 
origem o petróleo, uma fonte não 

renovável, e causam grande impac-
to ambiental. Prefira garrafinhas ou 
canecas, no lugar dos descartáveis.

Fonte: http://tmf-ambientalista.blogspot.com 
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A gestão de Recursos 
Repetitivos desenvol-
vida pelo TRF5, através 

do Núcleo de Repercussão 
Geral e Recursos Repeti-
tivos (NURER), foi um dos 
destaques do 2º Encontro 
de Tribunais de Justiça e 
Regionais Federais sobre 
Recursos Repetitivos, ocor-
rido na última segunda-fei-
ra (3), no Superior Tribunal 
de Justiça (STJ). Durante o 
encontro, o vice-presidente 
do TRF5, desembargador fede-
ral Edilson Nobre, apresentou o 
trabalho de gerenciamento dos 
recursos repetitivos sobrestados, 
destacando a importância da tria-
gem para conhecer o acervo exis-
tente e, assim, traçar a estratégia 
mais eficiente para dar mais celeri-
dade à prestação jurisdicional. 
Gerenciamento de Recursos - De 
acordo Edilson Nobre, que é res-
ponsável pelo gerenciamento dos 
recursos repetitivos sobrestados, o 
NURER possui, atualmente, 9.194 
processos sobrestados, que espe-
lham 184 controvérsias, cujo ge-
renciamento é feito pelo sistema 

Esparta. Contudo, segundo ele, o 
desafio foi desenvolver um meio 
capaz de identificar a controvér-
sia contida no recurso, vincular ao 
recurso representativo (se existir) 
e facilitar a localização, para que 

no momento do julgamen-
to de tal recurso possa ser 
exercido, com agilidade, o 
juízo de conformação. Se-
gundo o magistrado, hoje 
o NURER pode expedir 
dois tipos de relatório: um 
em que se sabe o número 
de cada processo no TRF5, 
ao qual recurso repetitivo 
está vinculado e em que 
prateleira encontra-se o 
processo físico; e o outro 
numérico – para cada con-

trovérsia, traz o número de pro-
cessos a ela vinculados. Para se 
chegar a esse sistema, adiantou o 
vice-presidente, algumas práticas 
foram adotadas para identificar 
essa vinculação. 

Já está disponível para consulta 
e download o Plano Estratégico 
da Justiça Federal para 2015-
2020, aprovado pelo Conselho da 
Justiça Federal (CJF), na reunião 
realizada no TRF5 (17/10). O do-
cumento, que teve sua prepara-

ção iniciada no começo de junho 
de 2013, foi elaborado de forma 
colaborativa pelos servidores dos 
cinco tribunais regionais federais e 
do Comitê Gestor de Planejamen-
to Estratégico da Justiça Federal. 
No Plano, são apresentados o 

mapa estratégico, os macrodesa-
fios, a missão, a visão de futuro, 
os valores e os cenários, bem 
como os objetivos, indicadores, 
as metas e iniciativas da Justiça 
Federal. Mais informações no 
site do CJF: www.cjf.jus.br

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região - TRF5 lembra que as 
inscrições para o Encontro Cien-
tífico: “Novo CPC: Perspectivas 
e Desafios” ainda estão abertas. 
Os interessados devem acessar 
o site do TRF5 (www.trf5.jus.br), 
por meio do link ”Eventos”, ou 

a Intranet, na área “Próximos 
eventos”, e preencher a ficha 
de inscrição. O evento, que faz 
parte das comemorações dos 25 
anos do TRF5, será realizado nos 
dias 10, 11 e 12, das 8h às 18h, 
no auditório da Seção Judiciária 
de Pernambuco.

A estagiária de Nível Médio Isabela 
de Oliveira (STI) solicita doação de 
sangue em nome de Alexsandro da 
Costa Silva. A doação, de qualquer 
tipo sanguíneo, deverá ser realizada 
no Hemope, e o comprobatório da 
doação deve ser entregue a Isabella. 
Mais informações pelo ramal 9358.

Estudantes do 7º período do curso 
de Direito da Universidade Católi-
ca de Pernambuco (Unicap) visita-
ram, na tarde de ontem, as instala-
ções do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5. Acompanha-
dos pelo professor Marcos Netto, 
também assessor do Gabinete 
do desembargador federal  Paulo 
Roberto de Oliveira Lima, os alu-
nos assistiram ao vídeo institucio-
nal, participaram da reunião da 2ª 
Turma, conheceram a Presidência, 
o Memorial e o heliponto.


