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Auxílio-saúde

JEFs da 5ª Região  estão entre 
os mais rápidos do País 

Rogério Fialho prestigia posse no TJPB

Esmafe/CE

Dia da Não-Violência

e acordo 
com dados 
fornecidos 

pela Coordena-
doria dos Jui-
zados Especiais 
na 5ª Região, o 
tempo médio 
entre a distri-
buição da ação 
e o julgamento 
por sentença nos 
Juizados Espe-
ciais Federais 
da 5ª Região é 
de 136 dias. As 
planilhas, retiradas do Sistema 
Creta, mostram também a mé-
dia de cada vara das seis seções 
judiciárias. A 31ª Vara Federal da 
Seção Judiciária de Pernambuco, 
por exemplo, é a que tem o me-
nor tempo de tramitação: apenas 
50 dias. 
Média nacional - No ano passa-
do, o Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea), a pedido 
do Centro de Estudos Judiciários 
(CEJ), do Conselho da Justiça Fe-

deral (CJF), divulgou uma pesquisa 
mostrando que, no âmbito na-
cional, a partir da petição inicial, 
se passam em média 126 dias até 
que seja realizada a primeira audi-
ência e, depois disso, por volta de 
66 dias para a primeira sentença, 
totalizando 192 dias. O resultado 
do desempenho da Justiça Federal 
na 5ª Região mostra que o tem-
po médio do processamento das 
ações é aproximadamente 30% 
inferior à média nacional.

Concurso TRF5
Mais de 20% dos candidatos faltaram 
ao teste de capacidade física
A Comissão do 
Concurso para 
servidores do 
TRF5 e seções 
judiciárias da 5ª 
Região divulgou 
a estatística de 
candidatos ao 
cargo de técnico 
judiciário que faltaram às provas 
práticas. Dos 2.743 convocados 
para a prova de digitação, 119 não 
compareceram, o que dá um per-
centual de 4,34% de faltosos. No 

teste de capacida-
de física, destinado 
aos candidatos que 
concorrem à área 
de segurança e 
transporte, dos 823 
convocados para 
a prova, 168 foi o 
total de ausentes, 

com um percentual de faltosos em 
torno de 20,41%. De acordo com 
a Comissão, a previsão é de que o 
resultado das provas práticas seja 
divulgado no dia 18/2.

O vice-presidente do TRF da 5ª Região, Rogério 
Fialho, vai representar a Corte na sessão solene de 
posse da Mesa Diretora do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, que será realizada na próxima sexta-feira 
(1º/02). No evento, os desembargadores Maria 
de Fátima Cavalcanti, Romero Marcelo Oliveira e 
Márcio Murilo Ramos tomarão posse nos cargos 
de presidente, vice-presidente e corregedor-geral, 
respectivamente. A cerimônia será realizada às 
16h, no Auditório do Fórum Cível Desembargador 
Mário Moacyr Porto, em João Pessoa.

A Divisão de Folha de Pagamento 
informa aos servidores que rece-
bem auxílio-saúde que, a partir 
de 2013, o comprovante de pa-
gamento do plano de saúde só 
precisa ser apresentado uma vez 
por ano. Em março, os servidores 
deverão apresentar os comprovan-
tes de pagamento dos meses de 
dezembro/12 a março/13. Do mês 
de abril em diante, só será neces-
sário fazer a prestação de contas 
em 2014. O servidor que cancelar 
o plano nesse período, deverá 
comunicar ao setor. Informações 
pelo ramal 9345.

Com o título “Uma aula inesque-
cível”, o estudante Renan da Silva 
Araújo, aluno do Colégio Liceu do 
Ceará, foi o vencedor do concurso 
de redação promovido pelo nú-
cleo cearense da Esmafe5, dentro 
do projeto “Acolhendo as Escolas 
na Justiça”. O projeto tem o obje-
tivo de mostrar o funcionamento 
e a estrutura da Justiça Federal.
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