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SEXTA

Aniversariantes
Izabel Leite Ribeiro
Primeira Turma

Josileide Ferreira do Nascimento
Soservi

Sábado, 12 de janeiro
Juiz Federal Dartanham
Vercingetórix de Araújo e Rocha
SJRN

José Ricardo Picallo
Gab. Des. Francisco Cavalcanti

Maria José Gomes da Silva
Soservi
Domingo, 13 de janeiro
Adriana Vila Nova Araújo
Gab. Des. Geraldo Apoliano

Sônia Paes Bezerra
DAMS

Joana Carneiro da Motta
Gab.Des.Ubaldo Cavalcante

Josefa Maria de Melo
Soservi

CJF promove Encontro de
Assessores de Comunicação.

MissaMissaMissaMissaMissa
de 30º Diade 30º Diade 30º Diade 30º Diade 30º Dia

A celebração religiosa pela
passagem do 30º dia de fale-
cimento do desembargador
federal Petrucio Ferreira da
Silva será realizada na próxi-
ma quinta-feira (17 de janei-
ro), às 20h, no Mosteiro de
São Bento, em Olinda/PE.

Conselho da Justiça Federal define novas regras
para concessão do auxílio pré-escolar
A concessão do auxílio pré-escolar
obedecerá às novas regras estabeleci-
das pelo Conselho da Justiça Federal
(CJF), entre elas a inclusão no progra-
ma de crianças de zero a seis anos de
idade. No entanto, para receber o be-
nefício é necessário que o servidor
faça seu cadastramento, na Seção de
Benefício. Os servidores que quiserem

receber o benefício retroativo a janeiro/
2008 têm até o próximo dia 31 para
fazer a entrega do formulário preenchi-
do junto com os documentos no proto-
colo administrativo (malote). Os depen-
dentes que já fazem parte do Programa
devem ser recadastrados sem a neces-
sidade de anexar os documentos. Infor-
mações: 9864.

Protocolo bate recorde de
movimentação processual
No ano passado, o volume diário de re-
cebimento de processos na Seção de
Protocolo e Informações Processuais do
Núcleo de Protocolo do TRF5 foi de 800
a 1000 petições, totalizando 165.795 mil
petições anuais. As Requisições de Pe-
queno Valor (RPV’s) que em 2006 foram
59.779 e, no ano passado, chegaram a
77.762, foram responsáveis por grande
parte desse aumento. A Seção é conhe-
cida como o cartão de visitas do Tribunal,
por onde chegam todos os processos
que passam por esta Corte e são cadas-
trados e protocolados nela. A Seção
recebe processos da Advocacia Geral

da União (AGU), INSS, Fazenda, Caixa
Econômica Federal, advogados e partes
dos processos, além de receber proces-
sos via e-mail e fax.

Aulão de Processo
Civil para concurso
Uma boa notícia para os candi-
datos ao concurso para Técnico
e Analista Judiciário do TRF5.
Dois quilos de alimento não pe-
recível servirão de ingresso
para a aula sobre Processo Ci-
vil que o Espaço Jurídico pro-
move amanhã, das 14 às 17h,
na unidade da Boa Vista. O
“aulão” será ministrado pelo
promotor de Justiça da Paraí-
ba, Clístenes Holanda, que
fará uma síntese do assunto a
ser abordado nas provas para
os cargos de níveis médio e
superior do TRF. Informações: 3423-0732
ou www.espacojuridico.com.


