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Aniversariantes

A Presidência do
TRF 5ª Região este-
ve reunida durante
toda a tarde da últi-
ma quinta-feira (17),
para discutir sobre
as ações e projetos
implementados que
estão em andamen-
to na Corte. O presi-
dente do TRF5 Luiz
Alberto Gurgel de Faria conduziu o en-
contro e atualizou os participantes sobre
os convênios e as aquisições que estão
sendo realizados em busca de avanços
na Justiça Federal. Na oportunidade, foi
informado acerca da fase em que se en-

Presidência avalia gestão
contram as três prin-
cipais metas
estabelecidas pela
gestão: implantação
do Processo Judicial
eletrônico(PJe), au-
mento do espaço físi-
co e ampliação das
áreas-meio tanto das
Seções Judiciárias
como do Tribunal. A

Diretoria Geral lembrou que estão previs-
tas para o mês de julho a implantação do
sistema Fluxus e da Gestão Documental.
Outros assuntos também foram discuti-
dos como Planejamento Estratégico e
obras estruturais.
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O TRF5 já está com o sistema adaptado
para atender às demandas implantadas
pela EC nº62/09, determinando o
pagamento dos precatórios, com
dedução dos valores devidos à Fazenda

Precatórios terão recolhimento mais ágil
Pública. A informação foi dada na última
sexta-feira (18/06), a procuradores da
Fazenda Nacional, pelo presidente do
TRF5 Luiz Alberto Gurgel de Faria. Na
ocasião, Jaelson Rodrigues, da
Subsecretaria de Precatórios, explicou a
nova dinâmica que está sendo efetuada.
“Haverá maior agilidade nas transferênci-
as de valores bloqueados, para que os
mesmos fiquem à disposição dos juízes
das Execuções Fiscais”. A dinâmica pro-
porcionará mais rapidez nos recolhimen-
tos dos créditos para a Fazenda Pública.

Os servidores do TRF5 podem ajudar a
identificar os pontos no Tribunal que
estão apresentando problemas por
conta da intensa chuva dos últimos
dias. Quem quiser colaborar, pode se
comunicar com a Divisão de
Infraestrutura e Administração Predial,
através do e-mail admpredial@trf5.jus.br.
Com a contribuição, a DIAP definirá os
serviços de manutenção necessários.

O Tribunal objetivando formar rede oficial
de médicos mantém inscrições abertas
para credenciamento de psiquiatras. Os
profissionais selecionados prestarão
serviços de consultas médicas a
magistrados, servidores e respectivos
dependentes, beneficiários do Plano de
Assistência Psicológica e Psiquiátrica.
Todos devem estar inscritos no CRM de
Pernambuco, com consultórios localizados
nas cidades de Recife, Olinda, Paulista e
Jaboatão para poderem se credenciar.

Credenciamento
de Psiquiatras Colabore com a DIAP

A festa de São João do TRF5
acontecerá amanhã, às 18h, na entrada
do edifício-sede do Tribunal. A
animação ficará por conta de Fernando
Cunha Filho, conhecido como DJ
Nando, que trará no seu repertório
músicas juninas. Além disso, o DJ
apresentará show de mixagem de
imagens, com exibição das fotos do
São João de 2009. Todos estão convi-
dados para participar desse arrasta-pé
e se deliciar com as comidas típicas

das barraquinhas. As pessoas podem
trazer, até o final do mês, roupas,
agasalhos e cobertores para a
comunidade do Pilar. O evento é uma
iniciativa da Diretoria Geral e do Núcleo
de Cerimonial e Relações Públicas.
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