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E
Simone Carvalho de Albuquerque Barros 
Seção de Jurisprudência

Norberto Domingos da Silva Filho
Subsecretaria de Apoio Especial

Alessandra Patrícia Gomes Leal
Secretaria Judiciária

Gabinetes do TRF5 superam suas 
próprias metas em 2012

SA alerta para cuidado com notas fiscais na prestação de contas

Comprovante de 
matrícula

Descarte de pilhas e baterias de celulares

Resíduos de  
Equipamentos  
Eletroeletrônicos

m janeiro do ano passado, os 
gabinetes do Tribunal Regio-

nal Federal da 5ª Região – TRF5 
possuíam 21.945 processos con-
clusos para julgamento. Ao longo 
do ano, cada gabinete recebeu 
uma média de três mil novos pro-
cessos. Baseada nas metas de 
cada gabinete, a Secretaria Judi-
ciária (SJ) do TRF5 estimava que, 
ao final de 2012, o Tribunal teria 
16.700 processos conclusos para 
julgamento. “Eles superaram as 
suas metas e chegaram ao final 
do ano com 12.589, o que dá um 
percentual de redução no acervo 

de 43%”, comemorou 
a diretora da Secre-
taria Judiciária, Telma 
Motta. 
Nova meta – Ainda 
de acordo com Telma 
Motta, não foi só o 
quantitativo de pro-
cessos que diminuiu. 
“Nesse acervo de pro-
cessos foram prioriza-
dos os mais antigos, e 
a grande maioria dos 
gabinetes só possui 
processos distribuídos em 2011 e 
2012”, destacou a diretora. Nesse 

número inclui os 
físicos e os eletrôni-
cos.  “A maioria dos 
gabinetes tem ape-
nas 200 processos 
conclusos para jul-
gamento em 2013. 
A meta para o dia 1º 
de janeiro de 2014 é 
diminuir de 12.589 
(2012) para 7.550, e 
que a maioria dos 
processos seja em 
distribuição nos 

anos de 2012 e 2013”, completou 
Telma Mota.  

A Secretaria Administrativa (SA) 
do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região - TRF5 esclarece que 
as notas fiscais apresentadas 
nas prestações de contas de 
suprimento de fundos deverão 
ser legíveis, conforme preceitua 
o art. 6º, inciso III, da Res. CJF 
nº. 583/2007. De acordo com a 

resolução, o processo de presta-
ção de contas deve reunir docu-
mentos comprobatórios nominais 
à unidade gestora interessada, 
com todos os campos preenchi-
dos, exceção possível a cupons 
fiscais, listados em ordem crono-
lógica, com a descrição do bem 
ou serviço adquirido. “A presente 

solicitação de esclarecimento 
decorre da necessidade que esta 
Secretaria Administrativa teve de 
justificar-se a respeito de uma 
nota fiscal com descrição ilegível, 
juntada em processo auditado 
pela Subsecretaria de Controle 
Interno deste Tribunal”, esclarece 
a diretora da SA, Sorária Caio.

Estudantes das Universidades 
Federal e Federal Rural de Per-
nambuco, que estagiam no TRF5, 
têm até o dia 25 de janeiro para 
apresentarem o comprovante 
de matrícula relativo ao segun-
do semestre de 2012. O Setor 
de Acompanhamento de Estágio 
de Nível Superior do Núcleo de 
Desenvolvimento de Recursos 
Humano (NDRH) lembra que o 
documento é imprescindível para 
a renovação do estágio e a emis-
são do Termo de Compromisso 
de Estágio (TCE).

Com o objetivo de 
contribuir para a pre-
servação do meio 
ambiente, o TRF5 ins-
talou contêineres de 
cor laranja que servem 
de depósito de pilhas 
descartáveis e baterias 
de celulares. É bom 
lembrar que esses pro-
dutos contêm metais 
pesados como o mercúrio e pre-

Estão abertas as inscrições para o III 
Seminário Internacional sobre Resí-
duos de Equipamentos Eletroeletrô-
nicos (SIREE 2013), que será realiza-
do entre os dias 5 e 7 de fevereiro, 
no Auditório do Banco do Brasil, no 
Bairro do Recife. Promovido pelo 
Porto Digital, o evento tem como 
objetivo promover o debate sobre a 
gestão dos resíduos de equipamen-
tos eletroeletrônicos, divulgar boas 
práticas para uma gestão de Tecno-
logia da Informação e Comunicação 
mais sustentável e propor ações de 
sensibilização socioambiental com 
a participação das empresas locais, 
da sociedade civil, da iniciativa pri-
vada e das representações públicas. 
Mais informações e o formulário de 
inscrição estão disponíveis no site 
http://siree.portodigital.org/.

cisam ser descartados 
em locais adequados. 
Quando as pilhas e 
baterias são descarta-
das junto com o lixo 
comum (sem trata-
mento adequado) 
contaminam o solo e 
a água e podem cau-
sar danos irreversíveis 
ao meio ambiente e à 

saúde pública.


