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Dia Nacional do Progresso

Prova de seleção para estágio no TRF5
será no próximo domingo.

Fruto de eficiente trabalho em
equipe, três recordes foram
obtidos pela Secretaria
Judiciária do TRF da 5ª
Região, através da superação
conquistada pela Divisão de
Precatórios, Seção de
Jurisprudência e Núcleo de
Distribuição. No mês de maio,
um volume de 3.700 acórdãos
foram incluídos no sistema de
Jurisprudência para fins de pesquisa
interna e externa (Internet), superando
em mais de 100% a média mensal que
oscila em torno de 1800 acórdãos
disponibilizados. No mesmo mês, a

Divisão de Precatórios
também conquistou dados
positivos, como o
desbloqueio de 145
precatórios (R$
12.146.680,78), quando a
média anterior não
ultrapassava dois dígitos.
Com relação às Requisições
de Pequeno Valor (RPVs), a
partir do próximo dia 10 de

julho será feita a liberação do pagamento
recorde de 8.192 RPVs, até então o
maior número de liberações foi de 7.260
RPVs. Para dar conta do volume de
processos acumulados, a equipe do

Área Judiciária do TRF5 supera resultados
Núcleo de Distribuição realizou
mutirões, inclusive nos finais de
semana, e conseguiu ampliar de
12.689 para 19.679 o número de
processos distribuídos de janei-
ro a maio de 2006 em compara-
ção com o mesmo período de
2007. “Além do esforço e
dedicação dos servidores das
três áreas (Precatórios,
Jurisprudência e Distribuição),
os números favoráveis
resultam da informatização e
otimização dos serviços”,
conclui a diretora da Secretaria
Judiciária, Telma Motta.

A Escola Superior da Magistratura de
Pernambuco (Esmape) está promoven-
do o II Concurso de Monografias, com o
tema “A Missão das Escolas de
Magistratura na Formação dos Juízes em
Face da Violência Social”. O autor do
melhor trabalho será premiado com um
estágio na Universidade da Geórgia
(EUA). As inscrições vão até o dia 30 de
junho, na Esmape. Informações:
3224.0086 ou www.esmape.com.br.

Concurso de Monografias
inscreve até 30 de junho Uma homenagem às

equipes vencedoras da
gincana e aos alunos do
Pilar que escreveram as
melhores redações
será realizada nesta
quinta-feira, às 17h30,
na Sala das Turmas
Norte. O Presidente do TRF5,
Desembargador Federal José Baptista
de Almeida Filho, fará a entrega dos

troféus aos ganhadores
da competição solidária,
que arrecadou cerca de
dez mil donativos para
aquela comunidade
carente. Já as crianças
que conquistaram os
primeiros lugares no

concurso de redação receberão os
prêmios da sra Rosemary Almeida,
idealizadora do “São João Solidário”.

“São João Solidário” encerra com homenagens

Doação de sangue

Para garantir maior
segurança no trânsito,
prefira estacionamento
particular, evite ruas escuras
e desertas e não cole no
carro adesivos que
identifiquem você (escola,
trabalho, prédio). Além disso,
nunca reaja a assalto. Nada é
mais valioso que sua vida.
Fonte: Major Israel Moura da
PM, especialista em trânsito.

O servidor Johnmary Araújo, lotado
na Subsecretaria de Informática,
pede aos servidores do Tribunal

que façam doação de sangue em
nome de Manoel Araújo, que está

hospitalizado no Hospital
Português. A doação pode ser de

qualquer tipo sangüineo e deve ser
feita no Ihene (Boa Vista).

Informações: 3302.4189 ou pelo
ramal 9388.


