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Aniversariantes

QUINTA

Redistribuição

Doação de sangue

Catharina Oliveira dos Anjos Pereira
Coordenação dos Juizados Especiais

astante concorrida, 
a reunião entre a 
Diretoria Geral (DG), 

Secretaria Judiciária (SJ), 
Subsecretaria de Tec-
nologia da Informação 
(STI) e as Assessorias dos 
Gabinetes dos Desem-
bargadores, realizada 
ontem à tarde, na Sala de 
Reuniões, no 15º andar, 
teve uma pauta extensa. 
De acordo com o diretor-geral do 
TRF5, Marcos Netto, as correições 
do CNJ e do CJF anteriormente 
realizadas no TRF5 inspiram as 
diretrizes a serem tomadas. “Fica a 
critério de cada Gabinete a priori-

B
Metas do CNJ é tema de reunião no TRF5

dade a ser dada aos julgamentos, 
seguindo a ordem cronológica ou 
os critérios legais (processos cri-
minais, ou relativos a idosos, ações 
de mandados de segurança, ações 
civis públicas, habeas corpus etc)”. 
O diretor-geral acrescentou que 

a reunião apresentou ferra-
mentas, inclusive do sistema 
ESPARTA, que estão à dispo-
sição para a realização desses 
propósitos.
PJe - A reunião tratou tam-
bém do Processo Judicial 
eletrônico. Segundo Marcos 
Netto, algumas funciona-
lidades do PJe ainda não 
estão em uso por falta de 
conhecimento dos usuá-

rios. “Ao tempo em que a SJ e a 
STI estão a postos para quaisquer 
esclarecimentos, as informações e 
sugestões dos gabinetes sobre a 
utilização do sistema também são 
importantes”, finalizou. 

O vice-presidente desta Corte, 
desembargador federal Rogério 
Fialho, participou na noite de 
ontem da premiação da Me-
dalha do Mérito Popular Frei 
Caneca, no plenário do Palácio 
Joaquim Nabuco (onde fica a 
Assembleia Legislativa de Per-
nambuco). A Medalha foi entre-
gue ao Arcebispo de Olinda e 
Recife, Dom Fernando Saburido. 
Na ocasião, ainda houve a co-
memoração dos 40 anos da TV 
Globo Nordeste.

Rogério Fialho 
representa TRF5 em 
evento na Alepe

A Turma Nacional de Uniformiza-
ção (TNU) realiza hoje (29/3) a se-
gunda Sessão Ordinária de Julga-
mento. A reunião será realizada na 
sede do Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região, no Rio de Janeiro, às 
14h. A TNU é presidida pelo Cor-
regedor-geral da Justiça, ministro 
João Otávio Noronha, e composta 

O servidor Moacir Carlos de Andra-
de (Subsecretaria de Apoio Espe-
cial –Transportes) solicita doação 
de sangue em nome de sua mãe, 

Raimunda Maria de Carvalho, que 
mensalmente necessita de trans-

fusão de sangue. A doação deverá 
ser realizada no IHENE (Rua Tabira, 
54 -Boa Vista - prox. ao quartel do 

Corpo de Bombeiros).

Uma boa notícia para os es-
tudantes de nível superior e 
médio que estagiam no TRF5: 
a partir do dia 1º de abril, os 
valores da bolsa e do auxílio-
-transporte serão reajustados. 
Os reajustes foram estabe-
lecidos através dos Atos da 

Bolsas dos estagiários são reajustadas
Presidência de nºs 207 e 208/12, 
assinados no dia 23 de março pelo 
presidente do TRF5, desembar-
gador federal Paulo Roberto de 
Oliveira Lima. De acordo com os 
Atos, o Tribunal possui dotação 
orçamentária para promover o 
aumento da despesa decorrente 

da atualização dos referidos va-
lores. Com os reajustes, a bolsa 
do estágio de nível superior 
será de R$ 767,25 e a de nível 
médio, R$ 561,00. Quanto ao 
auxílio-transporte, o valor pas-
sará para R$ 7,00 por dia efeti-
vamente trabalhado.

por 10 juízes federais oriundos 
das turmas recursais dos juiza-
dos, sendo dois de cada região.
Os juízes federais Alcides Saldanha 
Lima (Seção Judiciária do Ceará) e 
Janilson Bezerra de Siqueira (Se-
ção Judiciária do Rio Grande do 
Norte) são os representantes da 5ª 
Região.

TNU reúne-se hoje no Rio de Janeiro

A analista judiciária - área judiciá-
ria Caroline Benvindo Caldas, servi-
dora do STJ cedida ao TRF5, lotada 

no Gabinete do desembargador 
Geraldo Apoliano, tem interesse 

na redistribuição para o TRF5 ou a 
Justiça Federal de Pernambuco. Os 
interessados na redistribuição para 

o STJ devem entrar em contato com 
a servidora.


