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Núcleo de Gestão Patrimonial realiza inventário 2019

Inspeções na JFPE

de Fevereiro

TERÇA

Aniversariantes

Fotos

Diretoria-Geral (DG) 
do Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região – 
TRF5 divulgou um balanço 
das atividades realizadas 
pela unidade durante o 
ano de 2018. No período 
entre 1º de janeiro e 31 de 
dezembro do ano passado, 
tramitaram na DG um total 
de 2.786 processos, 244 a 
mais do que em 2017. As 
demandas envolveram 177 
assuntos diferentes, tais 
como contratação/pagamento de 
serviços (478), pedidos de diárias 
e passagens (541), planejamentos 
orçamentários, auditorias, licita-

Diretoria-Geral divulga números da 
estatística processual de 2018 

ções e normas administrativas. 
Ainda de acordo com o levanta-
mento, o tempo médio de trami-
tação dos processos foi de 12 dias, 

A Comissão de Inventário do 
TRF5 já iniciou os trabalhos de 
levantamento do patrimônio 
da Corte para o ano de 2019. A 
expectativa é de que as ativida-
des sejam concluídas até o mês 
de abril. A cada unidade inven-
tariada é elaborado um relatório 

Alan Douglas Soares Gonçalves
Subsecretaria Judiciária

tanto para procedimentos 
mais céleres (sete minutos 
para pequenos expedien-
tes) quanto para os mais 
complexos (75 dias para 
elaboração de programa-
ção orçamentária).
Documentos - As estatís-
ticas mostram ainda que 
foram gerados no setor 
5.025 documentos (310 a 
mais do que no ano pas-
sado), sendo 3.545 des-
pachos, 113 ofícios e 46 

memorandos. Os dados que inte-
gram o balanço foram extraídos 
do Sistema Eletrônico de Informa-
ções (SEI!).

preliminar, que é encaminhado, 
via SEI!, para análise do respectivo 
setor. Os responsáveis por cada 
unidade têm cinco dias úteis para 
conferir os dados do relatório e, 
após os ajustes necessários, será 
emitido o Certificado de Inventá-
rio. Vale salientar que, até o encer-

ramento do inventário no setor, 
fica vedada a movimentação de 
bens, salvo em situações excepcio-
nais, que devem ser devidamente 
justificadas. As atividades são rea-
lizadas sempre nos finais de sema-
na, para não interferir na rotina de 
atividades dos servidores.

Convite – O presidente do TRF5, 
desembargador federal Manoel 
Erhardt, recebeu, ontem (4), a vi-
sita do novo presidente da OAB/
PE, Bruno Baptista, e da secretá-
ria-geral da instituição, Ana Luiza 
Mousinho. Na ocasião, os inte-
grantes da nova mesa diretora 
para o triênio 2019/2021 entre-
garam o convite para a cerimônia 
de posse solene, que será realizada 
na próxima segunda-feira (11), às 
19h30, na Academia Pernambuca-

Quem ainda não con-
feriu as fotos da Con-
fraternização do TRF5 
2018 pode visualizar os 
registros da festa, até 
o dia 15/02, no Flickr, 
através do endere-
ço https://www.flickr.
com/gp/169140663@
N02/94RKWo.

A Justiça Federal em Pernambu-
co (JFPE) deu início, ontem (4), ao 
calendário de inspeções ordinárias 
nos processos físicos e virtuais. De 
acordo com o cronograma, sete 
Varas Federais e uma Turma Recur-
sal serão inspecionadas ainda este 
mês. Os trabalhos visam verificar, 
dentre outros aspectos, o correto 
cumprimento das atribuições pre-
vistas em lei e se há processos irre-
gularmente parados. As atividades, 
que começaram pela 33ª Vara Fe-
deral, seguem até o mês de junho.

na de Letras. A juíza federal auxiliar 
da Presidência, Joana Carolina Lins 
Pereira, participou do encontro.


