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Aniversariantes

SEGUNDA

TRF5 é o você

Permuta

A Geraldo Wellington 
Moreira Nebias é o 
supervisor da seção 
de banco de dados, 
setor que está vin-
culado à Subsecre-
taria de Tecnologia 
da Informação (STI). 
Dos 10 anos que 
tem de Tribunal, 9,5 
são na STI. Possui 
pós-graduação em 
Gerenciamento de 
Sistema de Banco de Dados Relacionais e, 
por isso, sua maior tarefa na subsecretaria 
é acompanhar os movimentos dos usuários 
do sistema, agindo para que tudo funcione 
bem, sobretudo no quesito segurança dos 
dados. Como um bom mineiro, torce para 
o Cruzeiro Esporte Clube e exalta seu time, 
dizendo que a seleção está entre as 10 
melhores do mundo, segundo a Fifa. Nas 
horas vagas, também não perde a oportu-
nidade de ir à praia. “Tenho preferência por 
praias do litoral sul, como Porto de Gali-
nhas, Serrambi e a Praia do Paiva”.

Corregedoria Nacional de Justiça, a 
Corregedoria-Geral da Justiça Fede-
ral, os Tribunais Regionais Federais e a 

Empresa Gestora de Ativos (EMGEA) firma-
ram um novo acordo de cooperação técnica 
(Nº 040/2011) relativo ao Sistema Finan-
ceiro da Habitação (SFH), que estabelece 
condições para pagamento das despesas 
decorrentes de perícias contábeis. Segundo 
o acordo, a EMGEA obriga-se a arcar com 
as despesas decorrentes das perícias contá-
beis em processos de que é parte, em cum-
primento a decisões judiciais lavradas com 
base no Código de Defesa do Consumidor; 

SFH: novo acordo favorece 
proprietários no pagamento 
de perícias contábeis

o que favorece o proprie-
tário com poucos recursos 
econômicos. A obrigação 
prevista diz respeito apenas 
aos honorários fixados pelo 
juiz, em cada processo judi-
cial, com base na Resolução 
nº 558, de 22 de maio de 
2007, do Conselho da Justiça Federal (CJF). 
Esse acordo é posterior ao assinado duran-
te a posse da atual Mesa Diretora do TRF5, 
que objetiva propiciar ambientes adequa-
dos à realização de mutirões de conciliação 
dos processos habitacionais.

O Conselho da Justiça Federal (CJF) realizará, 
entre os dias 27/06 e 7/07, a primeira pesqui-
sa online de satisfação entre os servidores dos 
tribunais regionais federais, em relação aos 
produtos e serviços oferecidos pelo CJF. Com 
o resultado dessa pesquisa, o Conselho pre-
tende desenvolver ações de aprimoramento 
gerencial e de gestão, melhorando o aten-
dimento aos tribunais. Poderão participar 
dessa pesquisa servidores das unidades de 
tecnologia da informação, gestão de pes-
soas, administração predial, comunicação, 
diretoria-geral, gestão documental, recursos 
humanos, escola de magistratura, controle 
interno, orçamento e finanças e precatórios.

CJF realiza pesquisa 
de satisfação no TRF5

O Núcleo de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos (NDHR) informa que o servidor 
em vias de ser promovido na carreira, de-
verá, além de ser aprovado na Avaliação de 
Desempenho pelo SIADES, apresentar um 
mínimo de 80 horas de ações de treina-
mento (cursos) durante o período em que 
permaneceu na classe da qual vai migrar. 
De acordo com o NDHR, os servidores do 

Poder Judiciário têm suas carreiras de ana-
lista, técnico e auxiliar, divididas em classe A, 
do padrão 1 ao 5; classe B, do padrão 6 ao 
10 e Classe C, do padrão 11 ao 15. Caso al-
gum servidor esteja no final das classes A ou 
B e ainda não tenha apresentado ao NDHR 
esses cursos, deve entrar em contato com 
Soraya, através do e-mail soraya@trf5.jus.br 
ou pelo ramal 9804.

NDRH informa regra para promoção na carreira

Dia de Santo Antônio
Dia do Turista

Rafaela de Oliveira Pimentel
Setor de Acomp. de Estágio Superior
Sandra Aparecida Nemésio de Souza
Divisão da 4ª Turma
Geraldo Alves da Silva Júnior
Diretoria Geral

O analista judiciário Felipe Costa Pon-
tes, lotado na Subseção Judiciária de 

Sinop-MT, tem interesse em permutar 
com servidor do TRF5. Contato através 

do telefone (66) 8123-5415 (TIM) ou 
pelos e-mails: felipe.pontes@trf1.jus.br 

e fcostapontes@msn.com.

Acordo anterior do SFH foi 
assinado durante a posse da 
atual Mesa Diretora do TRF5


