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Desembargador Federal 
Edilson Pereira Nobre 
Júnior

Dia do Engenheiro Sanitarista
Dia do Cantor
Dia Mundial do Rock

esponsáveis por impri-
mir uma maior celeridade 
no Judiciário, os Juizados 

Especiais Federais (JEFs) come-
moraram ontem 10 anos de 
existência. Os números revelam 
a importância da data: desde a 
criação dos JEFs na 5ª Região, 
em 2001, o número de varas de 
Juizados foi ampliado, alcan-
çando no início de 2011 um total de 68. Os 
estados de Pernambuco e Ceará são os mais 
demandados e, cada um, possui duas Tur-
mas Recursais, responsáveis pelo julgamento 
dos recursos das decisões finais dos JEFs. 
Nesse período, também se destaca a implan-
tação de uma política voltada para a redu-
ção do tempo de tramitação dos processos, 
priorizando-se os mais antigos (Meta 2 do 
CNJ) - o que foi alcançado por todas as varas 

JEFs: 10 anos aproximando 
os cidadãos da Justiça Federal

de JEFs e Turmas Recursais da 5ª 
Região, nos anos de 2009 e 2010, 
antes do prazo fixado pelo Con-
selho. Atualmente, os processos 
nos Juizados já nascem digitais, 
restando poucos feitos físicos. 
Coordenação - Criados e insti-
tuídos pelas leis nº 9.099/95 e 
10.259/2001, durante a gestão do 
desembargador federal Geraldo 

Apoliano, os Juizados Especiais Federais na 
5ª Região são responsáveis por processar, 
conciliar e julgar causas cíveis, até o valor de 
60 salários mínimos, e infrações de menor 
potencial ofensivo de competência da Justiça 
Federal. Coincidentemente, na data em que 
se comemoram os 10 anos de criação dos 
JEFs, a coordenação na 5ª Região é de res-
ponsabilidade do desembargador Geraldo 
Apoliano.

O Núcleo de Desenvolvimento de Recur-
sos Humanos (NDRH) informa que estão 
abertas vagas para os cursos “Introdu-
ção à Lei de Responsabilidade Fiscal”, 
“Licitações e Contratos Administrativos”, 
“Planejamento e Orçamento Público” 
e “Prestação de Contas de Convênio”, 
destinados a todos os servidores desta 
Corte. As inscrições vão até o dia 24 de 
julho, no site do Tribunal de Contas da 
União - TCU (www.tcu.gov.br). A realiza-
ção dos cursos será no ambiente virtual 
do TCU e as atividades estão previstas 
para começar no dia 8 de agosto e ter-
minar em 2 de setembro. Mais informa-
ções nos ramais 9805 e 9815.

A Subsecretaria de Material e Patrimônio 
(SMP) está prorrogando até hoje (13/07), 
final do expediente, o prazo para realização 
dos pedidos semanais de materiais de con-
sumo no Sistema Emporium de Requisições. 
A prorrogação se dá em função de proble-
mas técnicos ocorridos no sistema, devido à 
falta de energia ocorrida na segunda-feira, 
dia 11/07. A SMP informa que, consequen-
temente, a entrega dos materiais solicitados 
se dará na tarde da próxima sexta-feira, dia 
15, e não na quinta-feira, como ocorre co-
mumente.

SMP estende prazo 
para pedir materiais

A Subsecretaria de Tecnologia da Informa-
ção (STI) fará uma apresentação, amanhã, 
das 15 às 16h, na Sala das Turmas Sul, 
sobre segurança da informação, referente 
ao site do TRF5. A explanação tem como 

subsídios o trabalho realizado por uma con-
sultoria especializada, contratada pelo Tri-
bunal para checar a situação do site, tanto 
externamente, com a execução de procedi-
mentos de ataques de toda ordem, quanto 

internamente, dentro do prédio sede do 
TRF5. A apresentação explicitará também os 
problemas internos que foram detectados. 
A empresa dará continuidade ao trabalho 
neste segundo semestre.

STI apresenta dados sobre segurança da informação

Cursos a distância

A servidora Ana Maria de Lucena 
Silva, analista judiciária do TRF da 3ª 
Região, deseja permutar com alguém 
do TRF5. Interessados devem procu-
rá-la no telefone (81) 3425.9347 ou 

através do e-mail ana@trf5.jus.br.

Geraldo 
Apoliano


