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O
Remoção de juiz 
federal substituto

JFPE inicia 
calendário de 
inspeções

de Fevereiro

TERÇA

Diretor-Geral do TRF5 faz visita ao TRF1 
e MPF para estudo sobre plano de saúde 

Diretor-Geral do TRF5, 
Fábio Paiva, visitou, na 

última quinta-feira (22), o 
Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região, em Brasília-
-DF, com o objetivo de co-
nhecer detalhes técnicos e 
operacionais do programa 
de assistência médica aos 
magistrados, servidores e 
dependentes da 1ª Região, 
o Pró-Social. A visita faz 
parte de um conjunto de 
medidas destinadas ao estudo da 
viabilidade de adoção de outras 
formas de prestação de assistência 
médica aos servidores, magistra-
dos e dependentes da 5ª Região, a 
exemplo da autogestão de plano 

Expediente no TRF5 será suspenso na próxima terça 

Convênio
de saúde, sistema já adotado por 
diversos órgãos públicos da ad-
ministração pública federal. Paiva 
também realizou visita institucio-
nal à sede do Programa de Saúde 
e Assistência Social do Ministério 
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Aniversariantes

Devido ao feriado da Data Mag-
na do Estado de Pernambuco, 
não haverá expediente no Tri-
bunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 na próxima terça-
-feira (6/03), funcionando apenas 
o Plantão Judiciário. O feriado 

foi instituído pela Lei Estadual 
16.059/2017, vigorando pela pri-
meira vez este ano.  Com isso, os 
prazos processuais que se iniciem 
ou se completem nesse dia ficam 
automaticamente prorrogados 
para o primeiro dia útil subse-

quente, ou seja, quarta-feira (7), 
quando o TRF5 funcionará nor-
malmente. A data marca o início 
da Revolução Pernambucana de 
1817, considerada como primeiro 
movimento pela independência 
do Brasil. 

Público Federal, o Plan-Assiste, 
oportunidade em que lhe foi apre-
sentada a logística de funciona-
mento do referido plano de saúde, 
referência nacional no segmento 
de autogestão.
Alternativas - De acordo com o 
Diretor-Geral, as visitas foram bas-
tante proveitosas e serão relatadas 
à Presidência, que debaterá o tema 
entre os desembargadores da 
Corte. “A ideia é apresentar alter-
nativas viáveis e adequadas à atual 
conjuntura orçamentária do TRF5 
e à estrutura remuneratória dos 
beneficiários, efetivando-se com 
eficiência a política de saúde pres-
tada aos servidores, magistrados e 
dependentes do TRF5”, explicou.

Foi iniciado, ontem (26), na 
Justiça Federal em Pernambuco 
(JFPE), o calendário de inspe-
ções para o primeiro semestre 
de 2018, com a vistoria da 22ª 
e da 35ª Varas Federais. Estas 
varas serão inspecionadas até a 
próxima sexta-feira (2/03). To-
dos os processos, livros, papéis 
e serviços das varas passarão 
por exame. Audiências ou ex-
pedientes destinados às partes, 
com a exceção de medidas que 
evitem o perecimento de direito 
e que assegurem a liberdade de 
locomoção, estarão suspensos 
durante as datas, assim como 
os prazos processuais. No en-
tanto, a distribuição de proces-
sos seguirá normalmente. (Com 
informações da JFPE).

O TRF5 divulgou, no Diário Eletrô-
nico da última sexta-feira (23), o 
edital de remoção de Juiz Federal 
Substituto. A vaga para o cargo é 
na 20ª Vara Federal de Pernambuco, 
com sede no município de Salguei-
ro. Os interessados devem formular 
o pedido por escrito, exclusivamen-
te através do correio eletrônico fun-
cional dirigido ao e-mail namag@
trf5.jus.br. Os magistrados terão 
10 dias, a contar da publicação do 
edital, para fazer a inscrição.

A Anserjufe firmou convênio com 
a Posture Studio Pilates e oferece 
aos associados 5% de desconto 
nos serviços de pilates, RPG, fisio-
terapia, drenagem linfática manual 
e massagem relaxante. A unidade 
fica na Rua General Joaquim Iná-
cio, s/n, Ilha do Leite, Recife. Para 
solicitar a declaração de descon-
to, basta enviar um e-mail para 
convenios2@anserjufe.org.br. Mais 
informações pelo telefone (81) 
3074.3227 ou através do facebook 
https://pt-br.facebook.com/posture-
pilatesrecife/.


