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O
TRF5 inscreve três práticas no Innovare

de Junho18
QUARTA

Expediente suspenso nos dias 19, 23 e 24 de junho

Força, Brasil!

Obras no Anexo III
Aniversariantes

Juiz Federal Fábio Cordeiro 
de Lima

SJSE

Juiz Federal João Batista 
Martins Prata Braga

SJCE
Eneide Fontes Ribeiro de Albuquerque
Divisão da 1ª Turma
Ernani Lucena Maciel
Administração Predial
Christine Maria Torres B. de M. Matos
Divisão de Comunicação Social
Eliana Cyntia M. Ramos Quartin
Informática
Quinta-feira, dia 19 de junho
João Carlos Alves Timóteo
Divisão da 1ª Turma
José Ricardo da Silva
Divisão da 3ª Turma
Mariza Crasto Pugliesi
Gab. Des. Paulo Roberto de O. Lima
Robson Godoi de Albuquerque Maranhão
Subsecretaria de Tecnologia da Informação
Rogério Melo Silva
INTERFORT

Tribunal Re-
gional Federal 

da 5ª Região –TRF5 
inscreveu os pro-
jetos “Baixa eletrô-
nica dos processos 
devolvidos do STJ”, 
“Gestão e Publiciza-
ção dos processos 
sobrestados pela 
sistemática dos arts. 
543-B E 543-C do 
CPC” e o “Sistema 
de expedição de 
Precatórios (PRCs) 
e Requisições de 
Pequeno Valor 
(RPVs)” na XI edição do Prêmio 
Innovare, na categoria “Tribunal”. 

O TRF5 concorre 
com dois projetos 
da Subsecretaria de 
Recursos Extraor-
dinários, Especiais 
e Ordinários (SRE-
EO). O primeiro, 
em funcionamento 
desde dezembro 
passado, é uma 
iniciativa inova-
dora, que propi-
cia mais rapidez 
na automação do 
envio das peças de 
julgamento do Su-
perior Tribunal de 

Justiça (STJ) para o local onde se 
encontram os processos físicos. O 

segundo, “Gestão de Publicização”, 
possibilita a listagem de todos os 
processos sobrestados, bem como 
a pesquisa pelo número do pro-
cesso no TRF5 ou pelo número 
dos representativos que, através 
do link para consulta, direciona as 
partes para os sites do Supremo 
Tribunal Federal (STF) ou do STJ. 
Já o sistema utilizado pela Subse-
cretaria de Precatórios, em uso nas 
varas federais há cinco anos e nas 
estaduais desde fevereiro deste 
ano, tem resultado em maior agi-
lidade, segurança e transparência 
na expedição e no pagamento de 
RPVs e PRCs, além de economia 
financeira, em razão da requisição 
ser totalmente eletrônica.

O expediente na sede do TRF5 e 
nas seções judiciárias será sus-
penso amanhã, na segunda e ter-
ça-feira da próxima semana, em 
virtude dos feriados de Corpus 
Christi, véspera e dia de São João, 
respectivamente. Na sexta-feira, 
dia 20, o funcionamento será 
normal. De acordo com os Atos 
nº 0057/2014 e nº 00303/2014, 

assinados pelo presidente do TRF5, 
desembargador federal Francisco 
Wildo, nos dias feriados e pontos 
facultativos, durante os quais não 
haverá expediente no Tribunal, fun-
cionará o Plantão Judiciário. O docu-
mento estabelece, também, que os 
prazos processuais com vencimen-
tos no período ficam prorrogados 
para o primeiro dia útil subsequente.

A Subsecretaria de Infraestrutura e 
Administração Predial (SIAP) ini-
ciou, na semana passada, as obras 
de adaptação do Anexo III para 
instalação do Almoxarifado, vincu-
lado à Subsecretaria de Material e 
Patrimônio (SMP). Atualmente, a 
Seção de Almoxarifado está, provi-
soriamente, dividida em dois ende-
reços: Anexo I e Anexo III. De acor-
do com a SIAP, o objetivo da obra 
é dotar o novo espaço da infraes-
trutura necessária para a instalação 
permanente do Almoxarifado.

Os interessados em cursos de 
língua alemã devem aproveitar 
a oportunidade oferecida pelo 
Centro Cultural Brasil Alemanha 
(CCBA), que está oferecendo cinco 
bolsas parciais (desconto de 30%) 
para servidores ou estagiários do 
TRF5, no curso integrado de Ale-
mão mais Alemão Jurídico para 
Iniciantes. A oferta especial é até 
a próxima sexta-feira, dia 20/06. 
Informações através do e-mail 
christoph@ccba.org.br ou do site: 
www.ccba.org.

Curso de Alemão


