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O

Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (NUGEP)

Natal sem
lágrimasde Outubro

QUINTA

Semana do Servidor Público no TRF5 
tem programação diversificada

Aniversariantes
(06/10)
Guilherme de Albuquerque Melo Nunes
Gab. do Des. Federal Carlos Rebêlo Júnior
Soraya Maria Wanderley Serra
Divisão de Protocolo e Distribuição
Ailton Ferreira da Silva Júnior
TERCLIMA
(07/10)

Juíza Federal Joana 
Carolina Lins Pereira

Diretora da SJPE

Alexandre Jorge da Costa Lima 
Gab. do Des. Federal Fernando Braga
Izabel Cristina F. de Oliveira Souza 
Divisão de Protocolo e Distribuição
Carlos Henrique Formiga de Santana 
Subsecretaria de Orçamento e Finanças
Lúcio Augusto Guedes de Andrade 
SYSDESIGN
(08/10)
Thamyres Natália Silva de Lima 
Gab. do Des. Federal Conv. Ivan Lira
Paula Mayara Moura da Silva 
Gab. do Des. Federal Fernando Braga
Felipe Ferreira do Nascimento 
SOSERVI
Luílton Ferreira Nunes 
SOSERVI
(09/10)

Juiz Federal Bianor Arruda 
Bezerra Neto

SJPB

Ministro Mauro Luiz 
Campbell Marques

STJ

Marilene Tavares de Souza 
Gab. do Des. Federal Fernando Braga
Marcos José Claudino do Rego 
Gab. do Des. Federal Rubens Canuto Neto

 Foto: Arquivo trF5/2014

Dia do Servidor Público 
no Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região – TRF5 
terá uma programação es-
pecial: será comemorado 
com uma semana de ativi-
dades para homenagear os 
que fazem o Tribunal. No dia 
20/10, às 9h, será realizado 
o Café com o Presidente, no 
qual o desembargador fede-
ral Rogério Fialho Moreira vai 
se reunir com os 19 presidentes de 
sindicatos e associações de servi-
dores vinculados à Justiça Federal 
na 5ª Região. Às 16h, na Sala Multi-
funcional, haverá a abertura simbó-
lica da exposição de artes dos ma-
gistrados e servidores, no térreo do 
TRF5. Quem desejar expor algum 
trabalho deve entrar em contato 
com a diretora do Núcleo de Ceri-
monial, Clara Moreira (ramal 9020). 
Nesse momento, o presidente do 
TRF5 também baterá um papo 
com todos os servidores, para falar 
sobre as ações planejadas e reali-
zadas durante a sua gestão. Para 
fechar o primeiro dia, apresentação 
do poeta da vida cotidiana nordes-
tina, Jessier Quirino. 

Programação - No dia 25/10, 
haverá o Show de Talentos. In-
teressados em participar devem 
entrar em contato com o servidor 
Fernando Cunha (DJ Nando), na 
Seção de Som (ramal 9483). Para 
os que possuem dotes culinários, 
o Juris Chef (Master Chef da 5ª 

Região). A competição gas-
tronômica será realizada 
nas instalações do Restau-
rante O Porto, com votação 
dos três melhores pratos, 
sob a coordenação do 
diretor da Subsecretaria de 
Orçamento e Finanças, Se-
bastião Campelo, também 
responsável pelas inscri-
ções. A programação con-
templa, ainda, uma palestra 

motivacional, no dia 26, às 16h, a 
cargo do coaching Karim Khoury. 
Já no dia 27/10, às 16h, a Semana 
será encerrada com uma palestra 
musicada do cantor e compositor 
Dorgival Dantas, intitulada “Da 
Peleja Nordestina ao Reconheci-
mento Nacional”. 

O Pleno do TRF5 aprovou, ontem 
(5/10), a Resolução nº 15/2016, 
que altera a estrutura organi-
zacional da Corte ao instituir o 
Núcleo de Gerenciamento de 
Precedentes (NUGEP), bem como 
sua Comissão Gestora, em cum-
primento à Resolução nº 235, de 

13/7/2016, do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ). O NUGEP substi-
tui o antigo Núcleo de Repercus-
são Geral e Recursos Repetitivos 
(NURER). Com a criação do órgão, 
aumenta a abrangência no geren-
ciamento dos processos: além dos 
recursos submetidos às sistemá-

ticas da Repercussão Geral e dos 
Recursos Repetitivos, acrescen-
tou-se a gestão do Incidente de 
Resolução de Demandas Repetiti-
vas (IRDR), da Assunção de Com-
petência (IAC) e a alimentação do 
Banco de Dados criado pelo CNJ, 
desde 1/9/2016.

Com a proximidade das festivi-
dades de final de ano, que tal 
contribuir para o Natal de 900 
crianças, que estão em 36 abri-
gos em Pernambuco, vítimas de 
diversos tipos de violência? O 
Grupo Humanizar é uma entidade 
filantrópica que promove, desde 
2004, o projeto “Natal sem Lágri-
mas”, com o objetivo de ajudar 
crianças e cerca de 300 famílias 
em situação de vulnerabilidade 
econômica e social. Quem quiser 
colaborar pode doar itens como 
roupas e sapatos novos; brinque-
dos; toalhas; sabonetes; pasta e 
escova de dentes; colônia infan-
til; xampu; entre outros, ou fazer 
doação em dinheiro, em nome da 
Associação Grupo Humanizar – 
CNPJ: 08.402.06/0001-10, Banco 
do Brasil, agência 1838-4, conta 
corrente 44.784-6. As doações 
podem ser entregues a Júnior ou 
Rosana, no Espaço do Servidor, 
no 16º andar do edifício sede 
do TRF5. Mais informações, bem 
como a lista completa dos uten-
sílios aceitos para doação, podem 
ser encontradas no site: www.
grupohumanizarpe.org.br.


