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A melhoria da prestação do serviço
jurisdicional é objeto de duas iniciativas
de suma importância para o Poder
Judiciário Federal, que ocorrerão nesta
terça-feira, em Brasília/DF. O presidente
do TRF5 Luiz Alberto Gurgel de Faria
participa das solenidades de sanção ao
projeto de criação de Varas Federais e
da assinatura do acordo de cooperação
técnica para reduzir litígios em ações
que envolvem o sistema bancário
nacional. Pela manhã, no Centro Cultural
Banco do Brasil, o Presidente da
República Luís Inácio Lula da Silva vai
sancionar a lei que cria 230 Varas
Federais, com o objetivo de ampliar o

processo de interiorização da Justiça
Federal e minimizar as desigualdades
entre as diversas regiões do País, cuja
distribuição será definida pelo Conselho
da Justiça Federal. “A expectativa é que
cerca de 55 Varas sejam destinadas aos
seis Estados nordestinos de abrangência
da 5ª Região”, adianta o presidente do
TRF5. COOPERAÇÃO TÉCNICA -  À
tarde, o desembargador federal Luiz
Alberto Gurgel assinará o acordo de
cooperação técnica entre o Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), Ministério da
Justiça, Tribunais Regionais Federais e a
Federação Brasileira de Bancos
(Febraban), que estabelece o

intercâmbio de
informações,
visando reduzir
litígios e
agilizar o
julgamento de
ações judiciais,
nas quais
figure como
parte empresas atuantes no sistema
bancário. A iniciativa busca o
cumprimento da Meta 2 do CNJ, que
pretende assegurar mais agilidade e
eficiência à tramitação de processos,
melhorar a prestação do serviço
jurisdicional e ampliar o acesso à Justiça.

Criação de Varas e acordo de cooperação
técnica buscam agilizar Justiça Federal

Até o dia 17 de agosto, a
Associação dos Magistrados
Brasileiros (AMB) receberá
teses e monografias para o
XX Congresso Brasileiro de
Magistrados, que acontecerá
de 29 a 31 de outubro, em
São Paulo. Cada congressista
poderá inscrever até cinco
teses que visem contribuir
para a melhoria da Gestão

Juízes têm até dia 17 para inscrever trabalhos
Democrática do Poder Judi-
ciário. Para o Concurso de
Monografias, os associados
podem inscrever até quatro
trabalhos nas seguintes áreas
temáticas: Democratização do
Judiciário; Planejamento
Estratégico; Autonomia e
Gestão e Procedimentos
Judiciários. Informações
www.amb.com.br.

Os estagiários do TRF5, que estão com
pendência no Setor de Acompanhamento
de Estágio de Nível Superior, devem
regularizar a situação até sexta-feira. A
partir desse prazo, a bolsa-auxílio ficará
suspensa para o estudante que não
assinou o Termo de Compromisso de
Estágio, não encaminhou para as
instituições de ensino ou não devolveu o
documento assinado. Informações: 9835.

Estagiário deve
regularizar situação

A Associação dos Servidores da Justiça
Federal e a Unimed Recife (plano empre-
sarial) celebraram convênio com o obje-
tivo de oferecer condições especiais de
plano de saúde para servidores do TRF5
e da Justiça Federal de Pernambuco. A
Asserjufe lembra que a migração de pla-
no, sem a cobrança de carência, ocorrerá
no dia 27 deste mês, e a cobertura inicia
em setembro. Informações: 9581.

Convênio entre Asserjufe
e Unimed Recife

Comunicado

Visite a sala da Asserjufe (16º an-
dar) e se informe sobre as vanta-
gens oferecidas aos associados.

Ramal: 9581.

Asserjufe

Dia dos Pais
O Núcleo de Cerimonial e o Setor de
Imagens da Comunicação Social
concluem, hoje, as fotos dos
servidores do TRF5 para a
homenagem pelo Dia dos Pais. Na
próxima quinta-feira, à tarde, haverá
abertura da Mostra Fotográfica e
lanche especial para os
homenageados. Informações: 9020.

Luiz
Alberto
Gurgel


