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Inscrições para a IV Olimpíada da JF5 
se encerram na próxima semana

Corregedoria-Geral da Justiça Federal anuncia medidas para beneficiar os JEFs

Dia do Estagiário

Asserjufe/PE faz Assembleia amanhã

JFAL: mutirão de conciliação do FGTSO

de Agosto20
QUARTA

Marcos Eurico Freitas B. Paiva de Lira
Gab. Des. Fed. Rogério Fialho Moreira
Ewerton Ângelo da Silva Santana
Gab. Des. Federal Francisco Cavalcanti
Adriana Soares Souza
Protocolo

Aniversariantes

Comitê Olímpico Regional 
(COR) lembra que as inscri-
ções para participação na IV 

Olimpíada da Justiça Federal da 5ª 
Região se encerram no próximo 
dia 29 de agosto. Os interessados 
devem clicar no banner localizado 
na intranet de seu órgão ou no site 
do TRF5,  ler o regulamento geral, 
observar a programação esportiva, 
clicar no link de cada modalidade 
que tenha  interesse, preencher a 
ficha de inscrição e enviá-la eletro-
nicamente. As competições serão 
realizadas nos dias 17, 18 e 19 de 
outubro. O evento, que reúne di-
versos atletas do TRF5 e das seis 
seções judiciárias, é um projeto 
constante do calendário de ações 

do Programa Qualida-
de de Vida do TRF5, 
que tem por finali-
dade desenvolver a 
integração através do 
intercâmbio despor-
tivo entre os magis-
trados, servidores e 
estagiários da JF da 5ª 
Região, bem como favorecer opor-
tunidades para melhoria do clima 
organizacional.
Voluntários - A Diretoria-Geral, 
por meio da Gerência do Projeto 
da Olimpíada, reforça o convite aos 
servidores e estagiários para atu-
arem como voluntários. O gerente 
do projeto, Geraldo Alves, explica 
que a equipe de voluntários vai 

auxiliar na condução das diversas 
atividades, como recebimento, 
controle e a distribuição de cami-
sas, auxiliar no registro, controle 
e divulgação dos resultados dos 
jogos, apoio na corrida, na seleção 
musical, orientação aos servidores 
das seções ju¬diciárias, entre ou-
tras. Os interessados devem procu-
rar Geraldo, no ramal 9287.

A Corregedoria-Geral da Justiça 
Federal informou que está toman-
do uma série de medidas para be-
neficiar os Juizados Especiais Fede-
rais (JEFs). As medidas, anunciadas 
na última sexta-feira (15), durante 
a reunião na sede do Conselho 
da Justiça Federal (CJF), objetivam 

atender demandas da Comissão 
Permanente dos Juizados Especiais 
Federais. Dentre elas, está a sub-
missão de minuta de resolução, 
ao Colegiado do CJF, que dispõe 
sobre a implantação do Sistema de 
Processo Judicial Eletrônico (PJe) na 
Turma Nacional de Uniformização 

dos JEFs (TNU), além da ferramenta 
de transmissão de dados – o mo-
delo nacional de interoperabilida-
de – para interface dos processos 
oriundos dos JEFs, nas cinco regiões 
da Justiça Federal. A referida ferra-
menta, segundo o ministro Hum-
berto Martins, será desenvolvida em 

cooperação com os TRFs. O mi-
nistro informou, ainda, que a TNU 
vai passar a remeter diretamente 
ao Supremo Tribunal Federal (STF) 
os recursos extraordinários inter-
postos simultaneamente a pedido 
de uniformização nacional, após a 
apreciação da TNU.

Termina amanhã (21/08) o muti-
rão de conciliação promovido pela 
Justiça Federal em Alagoas (JFAL), 
em Maceió, para resolver proces-
sos de débitos de empresas com 
o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS). Para as 248 em-
presas pautadas que participaram 
da negociação, convidadas por 
meio de correspondência enviada 

Para celebrar o Dia do estagiário, 
ocorrido na última segunda-feira, 
a Seção de Estágio de Nível Mé-

A Asserjufe/PE convoca os asso-
ciados para a Assembleia Extra-
ordinária que será realizada nesta 
quinta-feira (21), às 15h, em local 
ainda não definido. Na pauta, 

dio realizou, tarde de ontem, uma 
sessão fotográfica com os adoles-
centes que estagiam no TRF5.

pelos correios ou por advogados 
constituídos nos autos dos pro-
cessos, foram oferecidas negocia-
ções por meio da Resolução nº 
615/2009, do Conselho Curador 
do FGTS,onde há a possibilidade 
de o devedor parcelar o débito em 
até 180 meses, com o prazo de 30 
dias para pagamento da primeira 
parcela.

alteração estatutária, contribuição 
mensal social, bloco carnavalesco 
Habeas Copos, informes e avisos 
diversos. Mais informações com 
Cristiane, ramal 9581.


