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TRF5 suspende expediente na próxima 
sexta-feira

Informes de 
rendimentos e 
pagamentos de 
plano de saúde 

Recadastramento de Servidores que recebem benefícios começa hoje

Treinamento
presencial do SEI

expediente no Tribunal 
Regional Federal da 5ª 

Região – TRF5 será suspen-
so na próxima sexta-feira 
(24/02), devido à dificuldade 
de acesso ao bairro do Recife 
Antigo, em razão dos desfiles 
das agremiações carnavales-
cas no local. A segunda (27) 
e terça (28) são feriados de 
Carnaval, de acordo com a 
Lei Federal Nº 5.010/66. O 
Ato Nº 561/2016, assinado pelo 
presidente desta Corte, desem-
bargador federal Rogério Fialho 
Moreira, e publicado no Diário 
Eletrônico da Justiça Federal da 5ª 
Região do dia 21/12/2016, con-
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tém os feriados e pontos facul-
tativos até dezembro deste ano.  
A Quarta-Feira de Cinzas (1º de 
março) é considerada ponto fa-
cultativo. O TRF5 voltará a funcio-
nar na quinta-feira (2/03). Nesses 

O prazo de recadastramento dos 
servidores que recebem benefí-
cios começa hoje (20). Os servi-
dores requisitados que recebem 
auxílio-alimentação, pré-escolar e 
auxílio-transporte  deverão ane-
xar declaração e contracheque do 
órgão de origem. Os servidores 
sem vínculo com a administração 

pública e os efetivos, que recebem 
auxílio-saúde, também deverão 
fazer o recadastramento e com-
provar que estão em dia com os 
pagamentos. Para fazer o recadas-
tramento é necessário preencher 
o “Formulário Único de Benefí-
cios – DFP (2017)”, que pode ser 
acessado na Intranet, clicando em: 

“Unidades” -> “Setor de Benefícios”-> 
“Formulário Único de Benefícios – DFP 
(2017)”. O documento deve ser assinado, 
digitalizado e encaminhado à Divisão de 
Folha de Pagamento (DFP), por meio de 
processo no sistema “SEI”, ou, se preferir, 
para o e-mail (folha@trf5.jus.br). Infor-
mações com o servidor Niccolò Maran-
gon (Ramal 9565). 

A Divisão de Folha de Pagamento 
(DFP) do TRF5 informa que estarão 
disponíveis, a partir hoje (20/02), 
na seção do Núcleo de Desenvol-
vimento de Recursos Humanos 
(NDRH) na Intranet, os informes 
de rendimentos e comprovantes 
de pagamentos do plano de saú-
de, para a geração da Declaração 
de Imposto de Renda de Pessoa 
Física (IRPF) de 2017. Os compro-
vantes de pagamento de plano de 
saúde que não estiverem dispo-
níveis podem ser obtidos com a 
servidora Solange Gomes (ramal 
9948). A entrega à Receita Federal 
vai de 2 de março a 28 abril. 

O Núcleo de Gestão Documen-
tal promove mais um treina-
mento presencial no Sistema 
SEI!. Serão quatro turmas, com 
30 vagas cada. Uma na segun-
da (20/02), das 14 às 17h. Na 
terça (21) são duas turmas, uma 
das 9 às 12h, e outra das 14 às 
17h. A quarta turma será capa-
citada na quarta-feira (22/02), 
das 14 às 17h. O treinamento 
será realizado na sala de treina-
mento, no 1º andar da Escola 
de Magistratura Federal (Esma-
fe). As inscrições devem ser rea-
lizadas por meio do envio de 
e-mail para o Núcleo de Gestão 
Documental (ged@trf5.jus.br), 
com o nome do servidor, ramal, 
setor e a turma escolhida. Infor-
mações nos ramais 9181 (Lúcia 
Carvalho) e 9467 (Carol Castelo 
Branco).

dias, durante 
os quais não 
haverá expe-
diente no Tri-
bunal, funcio-
nará o Plantão 
Judiciário.
Prazos – No 
âmbito do 
Tribunal Re-
gional Federal 
da 5ª Região, 

ficam prorrogados os prazos pro-
cessuais com vencimento nos dias 
24 de fevereiro (sexta-feira) a 1º 
de março de 2017 (Quarta-Feira 
de Cinzas), para o dia 2 de março 
de 2017 (quinta-feira).


