
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social
Redação: Débora Lôbo, João Bosco Coelho, Lorena Mascarenhas, 
Juliana Aguiar, Jennifer Albuquerque e Sarah Porto
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528

Edição nº 3287
www.trf5.jus.br

comunicacaosocial@trf5.jus.br
Fotos: Juliana Galvão,

Roberta Mariz, Juliana Aguiar, 
Ananda Barcellos e Jennifer Thalis

18
     



IRPF solidário 

III Jornada de 
Direito Comercial

Inscrições para estágio

Teletrabalho

de Fevereiro

SEGUNDA

Aniversariantes
Balanço 2018

s Seções Judiciárias da 5ª 
Região ganharam destaque, 

em 2018, como as mais produti-
vas do País. O ótimo desempenho 
foi confirmado no último Relató-
rio Justiça em Números (ano-base 
2017), divulgado no ano passado 
pelo Conselho Nacional de Justi-
ça. De acordo com o levantamen-
to, a 5ª Região atingiu o maior 
Índice de Produtividade Compa-
rada (IPC-Jus) da Justiça Federal, 
com 91% de eficiência. O levanta-
mento é a principal fonte de esta-
tísticas oficiais do Poder Judiciário 
desde 2004, compilando dados 
de 90 tribunais. As Seções Judi-

Seções Judiciárias da 5ª Região são as mais 
eficientes do País

Que tal transformar uma obriga-
ção em um gesto de solidarie-
dade? Ao declarar o Imposto de 
Renda da Pessoa Física (IRPF), o 
contribuinte pode doar até 3% do 
Imposto de Renda devido a um 
fundo ou entidade beneficente, 
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ciárias do Rio 
Grande do Nor-
te e de Alagoas 
obtiveram IPC-
-Jus de 100%, 
destacando-se 
como as mais 
eficientes do 
Brasil, entre to-
dos os segmen-
tos da Justiça. 
As demais Se-
ções Judiciárias 
da 5ª Região tiveram índice de 
desempenho semelhante. Com 
IPC-Jus de 98%, 97%, 87% e 83%, 
respectivamente, a Justiça Federal 

em Sergipe, no Ceará, em Per-
nambuco e na Paraíba também se 
destacaram à frente de todas as 
seções judiciárias do País. 

sem pagar nada a mais por isso 
nem ter a sua restituição diminuí-
da. O valor é destinado à entidade 
escolhida pelo próprio contribuin-
te, em vez do Tesouro Nacional. 
E uma dessas opções é o Fundo 
Estadual de Defesa dos Direitos da 

Criança e do Adolescente de Per-
nambuco (FEDCA/PE), cujo obje-
tivo é promover a captação, mo-
bilização e aplicação dos recursos 
financeiros destinados ao financia-
mento da política de promoção, 
defesa e garantia dos direitos da 

criança e do 
adolescente em 
Pernambuco. O 
passo a passo para a doação pode 
ser obtido na cartilha “Leãozinho 
amigo das crianças”, disponível no 
site: www.cedca.pe.gov.br.

O Gabinete do desembargador 
federal Paulo Machado Cordeiro 
está com inscrições abertas para 
processo seletivo de estagiários 
na área de Direito. A previsão 
é de preenchimento de quatro 
vagas e formação de cadastro 
reserva. O estudante de nível 
superior poderá ser convocado 

O teletrabalho, no âmbito do 
TRF5, tem entre seus objetivos 
aumentar a produtividade, a qua-
lidade de vida dos servidores e a 
economia de recursos. Entretan-
to, alguns procedimentos devem 
ser cumpridos. O interessado em 
trabalhar nessa modalidade deve 
preencher o formulário “Plano 
Individual de Regime de Teletraba-
lho”, que está disponível na plata-
forma SEI!, e enviá-lo à sua chefia 
imediata. Já o responsável pela 
unidade não deve se esquecer de 
enviar o “Relatório Semestral de 
Trabalho”, também disponível no 
SEI!, ao Núcleo de Desenvolvimen-
to de Recursos Humanos (NDRH).

Histórico - Desde 2012, a 5ª 
Região obtém índices de desta-
que no IPC-Jus da Justiça Federal. 
Em 2014, atingiu 88%. Em 2015, 
93,4%, mantendo a mesma marca 
no ano seguinte. Já em 2017, o 
indicativo registrou 87%. O IPC-
-Jus é calculado a partir de pa-
râmetros de produtividade defi-
nidos com base em informações 
dos próprios tribunais, conside-
rando o fluxo de entrada – núme-
ro de processos que ingressaram, 
recursos humanos e financeiros 
disponíveis, servidores e despesas 
– e o fluxo de saída, ou seja, os 
processos baixados.

a permanecer no programa de 
estágio por um período inicial de 
um ano, que pode ser prorrogado 
por igual período. As inscrições 
serão realizadas, exclusivamente, 
no Gabinete do desembargador, 
no 12º andar do edifício-sede do 
TRF5. Mais informações podem 
ser obtidas no site www.trf5.jus.br.


