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O

Direito e Justiça

de Maio

QUARTA

CJF divulga resultado da Pesquisa de 
Clima Organizacional

Conselho da 
Justiça Fe-

deral (CJF) divul-
gou o resultado 
da Pesquisa de 
Clima Organiza-
cional, realizada 
no período de 
13/11 a 07/12 do ano passado. 
Os dados mostram que o Tribu-
nal Regional Federal da 5ª Re-
gião – TRF5 (sede) obteve índice 
de satisfação dos servidores no 
percentual de 74,25%, acima da 
meta prevista no escopo do Pla-
no Estratégico da Justiça Federal 
2015-2020, que é de 70%. O índice 
geral de satisfação de servidores 

+ Leia mais: www.trf5.jus.br

da Justiça Federal alcançou o per-
centual de 64,38% e, no caso dos 
magistrados, 59,29%. A pesquisa 
foi respondida por 3.718 servido-
res e 224 magistrados e abordou 
temas como liderança, estratégia, 
comunicação, informação, siste-
mas e equipamentos de informá-
tica, interação com a sociedade, 
capacitação e desenvolvimento, 
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Aniversariantes

NDRH abre inscrições para cursos de Direito Penal e Processual Penal

Plano de saúde

O Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (NDRH) 
do TRF5 está com inscrições 
abertas para os cursos de Di-
reito Penal e Processual Penal, 
ambos na modalidade Educa-
ção a Distância (EAD). Por ser 
uma demanda específica para as 

atividades nos gabinetes dos de-
sembargadores, conforme consta 
no Levantamento de Necessidade 
de Capacitação 2017-18, as va-
gas serão, prioritariamente, para 
os servidores que atuam na área, 
com um limite de três pessoas por 
gabinete. Os demais interessados 

ficarão na lista de espera, caso 
ainda haja vagas após o térmi-
no do prazo para se inscrever. As 
inscrições devem ser feitas até o 
dia 07/05, através do email cur-
sos@trf5.jus.br. O curso de Direito 
Penal terá 12 vídeos, com duração 
de, aproximadamente, duas horas 

O TRF5 promove, nesta quinta-
-feira (3), reunião para discutir a 
atual situação do seguro saúde do 
Tribunal e o reajuste programado 
para o ano de 2018. Na oportuni-
dade, serão esclarecidas dúvidas e 
repassadas as informações perti-
nentes às negociações realizadas 
com a empresa SulAmérica. O 
encontro, que será aberto a ma-
gistrados, servidores, representan-
tes de sindicatos, dentre outros 
interessados, acontece às 15h, na 
sala da Turma Sul, no 2º andar do 
edifício-sede do TRF5. 

qualidade de vida, 
satisfação e compro-
metimento, organi-
zação do trabalho 
e relacionamento 
interpessoal.
Índice regional – 
Ainda de acordo 

com a pesquisa, o grau de satisfa-
ção dos servidores da Justiça Fe-
deral na 5ª Região foi de 68,17%. 
Os dados obtidos servirão para 
conhecer o grau de motivação e 
satisfação das equipes, além de 
fornecer subsídios para um diag-
nóstico do clima na Justiça Fede-
ral, possibilitando a execução de 
ações e estratégias para melhoria.

TRU – O coordenador-regional dos Juizados Especiais Federais (JEFs) na 5ª 
Região, desembargador federal Élio Siqueira, presidiu, na tarde da segunda-
-feira (30), a sessão de julgamento da Turma Regional de Uniformização de 
Jurisprudência dos JEFs da 5ª Região (TRU). O colegiado apreciou 68 Inciden-
tes de Uniformização de Jurisprudência, dentre eles demandas de pensão por 
morte, análise de benefício de pessoa com deficiência, renovação de contrato 
de seguro e atraso na entrega de imóvel. A sessão aconteceu no Pleno do 
TRF5. A próxima reunião deve acontecer no dia 13/08.

O presidente do TRF5, desembar-
gador federal Manoel Erhardt, os 
desembargadores federais Edilson 
Nobre e Carlos Rebêlo Júnior, além 
do juiz federal Bruno Carrá (JFCE), 
participam, até a sexta-feira (4), 
da VIII Jornada Internacional de 
Derecho y Justicia, que acontece 
em Buenos Aires, na Argentina. O 
evento tem o apoio da Justiça Fe-
deral na 5ª Região e da Esmafe.

cada um. Já para a disciplina de 
Direito Processual Penal estão 
previstas 10 videoaulas, com uma 
média de duas horas cada. O 
Complexo de Ensino Renato Sa-
raiva (CERS) será responsável pela 
disponibilização das aulas. Mais 
informações no NDRH: R-9818.


