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Os copos descartáveis têm como 
origem o petróleo, uma fonte não 

renovável, e causam grande impacto 
ambiental. Prefira garrafinhas ou 

canecas, no lugar dos descartáveis.
Fonte: http://tmf-ambientalista.blogspot.com 
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Olimpíada da JF5 reunirá 381 atletas
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Encontro Nacional do Judiciário

Justiça em Números
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Aniversariantes

Contadorias do TRF5 discutem 
uniformização de procedimentos 

inquenta e nove 
servidores que atu-

am nas Contadorias do 
Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região - TRF5, 
dos Juizados Especiais 
Federais e das seis se-
ções judiciárias da 5ª 
Região estarão reunidos, 
na próxima quinta e 
sexta-feira, durante o VI 
Encontro de Contadorias 
Vinculadas ao TRF5.  A 
iniciativa, desenvolvida 
pela Secretaria Judiciária do TRF5, 
por meio do Núcleo de Contado-
ria, tem como objetivos uniformi-
zar procedimentos no âmbito das 
contadorias da 5ª Região, trocar 
experiências, tirar dúvidas e dis-

cutir problemas relacionados com 
a área. Coordenado pela diretora 
do Núcleo de Contadoria do TRF5, 
Maria Gorete de Morais Lima, o 
curso terá como foco principal o 
“Manual de Orientação de Pro-
cedimentos para os Cálculos na 

Justiça Federal”.
Programação - No início do 
encontro, o diretor do Foro da 
Justiça Federal no Ceará, juiz 
federal Leonardo Resende Mar-
tins, profere palestra sobre o 
que motivou a alteração do ma-
nual de cálculos do Conselho da 
Justiça Federal (CJF) e a aplicabi-
lidade do novo manual nas exe-
cuções em cursos. Na sequência 
dos dois dias, constam debates 
sobre custas processuais; a nova 
sistemática de correção mone-

tária e juros; divergência na cons-
trução da tabela e sua aplicação 
em matérias tributáveis; benefício 
previdenciário; correção monetá-
ria: desapropriação, FGTS e cader-
neta de poupança, entre outros. 

A Gerência do Projeto da Olim-
píada divulgou o número de 
inscritos na IV Olimpíada da 
Justiça Federal da 5ª Região: 
381 atletas. De acordo com o 
gerente do Projeto, Geraldo 
Alves, o maior número de ins-

critos foi do TRF5 (126), seguido 
pela Seção Judiciária de Pernam-
buco (107). A competição, que 
acontece nos dias 17, 18 e 19 
de outubro, no Círculo Militar 
do Recife, reunirá magistrados, 
servidores e estagiários do TRF5 

e das seis seções judiciárias, dis-
putando medalhas nas 13 moda-
lidades esportivas. A Olimpíada 
da JF5 faz parte de um projeto 
constante do calendário de ações 
do Programa Qualidade de Vida 
do TRF5, que tem por finalidade 

favorecer oportunidades para 
melhoria do clima organizacio-
nal. O projeto da Olimpíada visa 
a promover a integração, através 
do intercâmbio desportivo entre  
magistrados, servidores e esta-
giários da JF da 5ª Região.

O Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ) abre inscrições para 
a Reunião Preparatória do VIII 
Encontro Nacional do Poder Ju-
diciário, que acontecerá na sede 
do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), em Brasília/DF, nos dias 23 
e 24 de setembro. Poderão par-
ticipar do evento magistrados, 
gestores de metas e responsá-
veis pela área de gestão estraté-

Será lançado, no dia 23/09, em 
Brasília/DF, o Relatório Justiça em 
Números/2014. O lançamento 
acontece durante a Reunião Pre-
paratória do VIII Encontro Nacio-
nal do Poder Judiciário. O Justiça 
em Números, pela primeira vez, 
irá utilizar o Índice de Produtivi-
dade Comparada (IPC-Jus) para a 
avaliação dos Tribunais Regionais 
Federais (TRFs), um indicativo que 
compara a produtividade entre tri-
bunais do mesmo ramo de Justiça 
(Estadual, Federal ou do Trabalho) 
que possuam estruturas similares. 
Ele é calculado a partir de parâ-
metros de produtividade definidos 
com base em informações dos 
próprios tribunais, considerando o 
número de processos que ingres-
saram, recursos humanos e finan-
ceiros disponíveis, servidores e 
despesas, e os processos baixados.

gica, indicados pelos tribunais. 
Durante o encontro, os partici-
pantes vão debater propostas 
para as metas do Judiciário que 
serão definidas no VIII Encon-
tro Nacional, além de avaliar os 
dados do Relatório Justiça em 
Números referentes ao ano de 
2013. Os interessados podem 
efetuar suas inscrições até o dia 
22 de setembro.

A Seção de Acompanhamento de 
Estágio de Nível Superior, do Nú-
cleo de Desenvolvimento de Re-
cursos Humano (NDRH), informa 
que os estudantes das Universi-
dades Federal e Federal Rural de 
Pernambuco (UFPE/UFRPE) têm 
até o dia 13 de outubro para apre-
sentarem o comprovante de matrí-
cula relativo ao segundo semestre 
de 2014.

Maria Gorete de 
Morais Lima


