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Soservi

Aniversariantes

Em virtude do feriado da Semana Santa,
na próxima quarta-feira não haverá
Sessão do Pleno no TRF5. Os
processos com vencimento no período
ficam prorrogados para o dia 7 de abril. A
suspensão do expediente no Tribunal
tem como base a Lei nº 5.010/66, que
organiza a Justiça Federal de primeira
instância e se estende aos tribunais
regionais federais e superiores. O Art.
62, inciso II, da referida lei estabelece
que “além dos fixados em lei serão
feriados na Justiça Federal, e inclusive
nos tribunais superiores, os dias da

Feriado da Semana Santa muda
expediente no TRF5

Semana Santa
compreendidos
entre a quarta-
feira e o domingo
de Páscoa”. No
entanto, fica
preservado o
plantão judiciário
para atendimento
dos chamados processos urgentes
(habeas corpus, mandados de
segurança, etc.). Na segunda-feira (05), o
expediente voltará ao normal em todos
os órgãos da Justiça Federal.

Vinte dos 2.557 processos existentes no TRF5 relativos à
Meta 2 de 2010 (processos distribuídos até 31 de dezem-
bro de 2006) e da relatoria do gabinete da desembargadora
Margarida Cantarelli foram cumpridos antes do prazo
estabelecido pelo CNJ. Como gestora das metas do
Tribunal, a magistrada foi a primeira a julgar os feitos antes
do final do ano. Outros gabinetes continuam perseguindo
as metas de nivelamento estabelecidas pelo Conselho
Nacional de Justiça. O último processo foi julgado durante
sessão presidida pelo desembargador convocado
Leonardo Resende realizada na última quinta-feira (25).

Margarida Cantarelli supera prazo
de cumprimento da Meta 2

O Núcleo de Assistência à Saúde
(NAS) informa que disponibilizou, na
Intranet, a relação dos profissionais
credenciados pelo TRF5 para prestar
serviços de psicoterapia a magistrados e
servidores, bem como seus dependen-
tes, beneficiários do Plano de Assistên-
cia Psicológica e Psiquiátrica (PAPP).
Para acessar a lista basta clicar no link
Setores, no espaço reservado ao NAS.
Na relação consta o nome do profissio-
nal, o edital de credenciamento e a tabe-
la de honorários. Mais informações com
Wallace, pelos ramais 9258 ou 9322.

Relação de
psicoterapeutas
está na Intranet

Os servidores requisitados têm até
amanhã para entregar a declaração anual
de que não recebem benefícios pelo
órgão de origem. A Seção de Benefícios
lembra que o documento é importante
para assegurar os auxílios pré-escolar,
transporte e alimentação. A declaração
deverá ser enviada à Seção de
Benefícios, através da Seção de Malote.
Informações: 9864.

Servidores requisitados
precisam apresentar
declaração anual

Desde a
última
terça-feira,
o Terraço
Buonafina,

16º andar,
está
recebendo
pagamento
com cartão
de crédito MasterCard. Com o objetivo
de oferecer maior comodidade à
clientela, a direção do restaurante
informa que, em breve, o serviço será
ampliado para receber cartões de
outras bandeiras (Visa, Hipercard).

Restaurante
Buonafina recebe
cartão de crédito

Encerra nesta terça-feira o prazo para os
estagiários de nível superior apresenta-
rem o comprovante de matrícula relativo
ao primeiro semestre ou ano letivo de
2010. O Setor de Acompanhamento de
Estágio de Nível Superior informa que o
documento de confirmação de matrícula é
imprescindível para a renovação do está-
gio e a emissão do Termo de Compromisso
de Estágio (TCE). Informações: 9835.

Estagiário deve trazer
comprovante de
matrícula até amanhã


