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QUARTA

A STJ suspende prazos recursais no 
mês de julho

Assistência médica 
nos EUA

Requisitados  
devem apresentar 
contracheque

SREEO faz balanço positivo do 
primeiro mutirão

Marcelo Navarro participa de show beneficente em Natal

Gestores recebem treinamento sobre 
ponto eletrônico

Aniversariantes
Ana Cláudia Alencar da Silva
Gabinete da Presidência

Subsecretaria de Recursos 
Extraordinários, Especiais e 

Ordinários (SREEO) do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região – TRF5 
fez um balanço positivo do pri-
meiro mutirão deste ano, realizado 
no dia 15 de junho. O objetivo da 
série de mutirões programados é 
diminuir o número de processos 
em tramitação na Subsecretaria, 
cerca de 17 mil na data do mu-
tirão. De acordo com a diretora 
do SREEO, Cláudia Virgínia Sales, 
foram preparados 290 expedientes 
de publicação de decisões diver-
sas, 14 expedientes de intimação 

para contrarrazões 
de agravo, cadas-
tro das condena-
ções em 60 pro-
cessos criminais, 
além da juntada 
de diversas pe-
tições e cumpri-
mento de deci-
sões.  “Na assessoria, foi realizada 
a triagem de recursos e alimenta-
do o sistema com informações dos 
processos que se encontram no 
NURER”, complementou Cláudia 
Virgínia Sales. A diretora informou, 
ainda, que o trabalho foi realiza-

do por uma equipe composta por 
45 servidores, tanto da Secretaria 
Judiciária como dos gabinetes e 
do Núcleo de Repercussão Geral 
e Recursos Repetitivos (NURER). O 
mutirão movimentou mais de dois 
mil processos.

Amanhã (27/06), 
a Subsecretaria de 
Tecnologia da Infor-
mação (STI) estará 
realizando um treina-
mento sobre o siste-
ma do ponto eletrô-
nico, com os gestores 
de cada unidade ad-
ministrativa do TRF5, 
responsáveis pelo 

controle de frequên-
cia dos servidores. 
O treinamento, rea-
lizado com o apoio 
da Subsecretaria de 
Pessoal - unidade res-
ponsável pela gestão 
do sistema -, reunirá 
cerca de 30 servido-
res, a partir das 14h, 
na Sala 3, da Esmafe5.

O desembargador federal Mar-
celo Navarro estará, nesta sexta-
-feira (28), em Natal, para parti-
cipar do show beneficente Rock 
iBem Pop. O show será às 21h, 
no Teatro Riachuelo, e terá como 
atrações a banda Uskaravelho e 
o músico Rodrigo Lacaz, e, como 

convidados especiais, fazendo o 
vocal de algumas canções, a co-
municadora Priscilla Freire, o médi-
co Rodrigo Furtado e o desembar-
gador Marcelo Navarro. A meta do 
evento é chamar atenção, através 
da música, para causas nobres, o 
envolvimento social e a solidarie-

No período de 2 a 31/07, os pra-
zos recursais no Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) estarão suspensos. 
A suspensão decorre do disposto 
no artigo 66, parágrafo 1º, da Lei 
Complementar 35, de 14 de março 
de 1979, e nos artigos 81 e 106 

do Regimento Interno do STJ, que 
trata das fériais, coletivas ou indi-
viduais, dos magistrados.  Nesse 
período, o  expediente na Secreta-
ria do Tribunal, interno e externo, 
será das 13h às 18h. Mais informa-
ções: www.stj.jus.br.

Diante de dúvidas dos beneficiá-
rios do Plano de Saúde SulAmé-
rica, sobre como proceder para 
garantir atendimento em casos 
de urgência e emergência quando 
estiverem em viagem aos Estados 
Unidos, a passeio ou a negócios, 
no período de até 45 dias, a  Di-
visão de Folha de Pagamento do 
TRF5 informa que o período deve 
ser contado somente a partir da 
data de chegada naquele País. O 
setor lembra que o benefício não 
é oferecido aos segurados dos 
planos Básico e Estilo I.

A Divisão de Folha de Pagamento 
(DFP) lembra que até o dia 30/06 
os servidores requisitados devem 
apresentar o contracheque do 
órgão de origem. A medida deve-
-se à atualização do Portal da 
Transparência do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região - TRF5.

dade, além de arrecadar fundos 
para o Instituto do Bem, criado 
em 2011, e que tem como foco a 
viabilização das doações e trans-
plantes de órgãos. Os ingressos 
para o show variam entre R$ 60 
e R$ 100. Mais informações pelo 
telefone (84) 4003-1212.


