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TERÇA

O

Aniversariantes

TRF5 inicia recesso forense 
no dia 20 de dezembro

Seguro Saúde SulAmérica será renovado por mais um ano

Campanha “Papai Noel dos Correios” 

Controle Interno

JFAL realiza treinamento do PJe

Doação de Sangue

O servidor Jorge Belarmino (Subse-
cretaria de Apoio Especial) solicita 

doação de sangue, que deve ser fei-
ta ao Hemope, em nome de Antônia 

Quitéria da Silva, mãe do servidor, 
que está internada na UTI do Hospi-

tal São Salvador, em Olinda.

Luiz Antonio Pedrosa
Núcleo de Jurisprudência

Myckel Jhonatas de Santana
Subsecretaria de Precatórios

Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região –TRF5 inicia, 

no dia 20/12, o recesso forense, 
que se estenderá até o dia 6 de 
janeiro de 2014. De acordo com 
a Portaria 01202/2013, assinada 
pelo presidente do TRF5, desem-
bargador federal Francisco Wildo, 
nesse período o expediente será 
das 13 às 18h, em regime de plan-
tão, como prevê a Lei nº 5.010/66, 
exceto nos dias 24, 25 e 31 de 
dezembro e 1º de janeiro de 2014, 
quando não haverá expediente. 
Durante o recesso, o atendimento 
na área judiciária (plantão) será 
para apreciar apenas feitos que 

demandem medidas liminares 
em habeas corpus ou para evitar 
perecimento de direito e/ou dano 
irreparável ou de difícil reparação, 
em qualquer caso, distribuídos 
durante o referido período. A Por-
taria prevê, ainda, que o atendi-
mento será realizado pela Divisão 
de Distribuição, no térreo, e pela 
Secretaria Judiciária, no 8º andar. 
Durante o recesso, não haverá 
atendimento ao público externo 
na Subsecretaria de Precatórios e 
nem plantão na subsecretarias de 
Recursos Especiais, Extraordinários 
e Ordinários (SREEO) e do Plená-
rio, bem como nas Divisões de 

Turmas, na Seção de Taquigrafia e 
na Seção de Jurisprudência.

O Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª 
Região - TRF5 re-
novará o contrato 
com o Plano de 
Saúde da SulAmérica. De acordo 
com a diretora da Secretaria Ad-
ministrativa (SA), Sorária Caio, a 
renovação foi possível graças ao 

empenho do 
TRF5 nas ne-
gociações com 
a operadora 
que, em outu-

bro passado, pretendia rescindir o 
contrato. Após várias negociações, 
o TRF5 conseguiu a anuência da 
contratada. O contrato será reno-

vado por mais 12 meses, a partir 
de 1º/03/2014. Oportunamente, 
a SA lembra aos servidores que, 
em setembro de 2013, houve o 
reajuste de 11,13% e que o con-
trato poderá ser reajustado em 
setembro/2014, considerando 
a sinistralidade nos últimos 12 
meses, até agosto de 2014. 

A Justiça Federal em Alagoas 
(JFAL) realiza, nos dias 13, 16 e 
17/12, cursos sobre a utilização 
e aperfeiçoamento do Proces-
so Judicial eletrônico (PJe). Os 
treinamentos acontecem em 
Maceió, sexta-feira (13), e em 
Arapiraca, nos dias 16 e 17. O 
curso será ministrado pelo dire-

Adotar uma cartinha da 
campanha “Papai Noel 
dos Correios” ficou mais 
prático e fácil. A Seção 
Judiciária de Pernambu-
co (SJPE), pelo segundo 
ano consecutivo, está 
disponibilizando, em 
seu portal, as cartinhas 
das crianças com pe-
didos de presentes de 
Natal. A iniciativa tem o objetivo 
de facilitar o trabalho dos servido-

tor de secretaria Gustavo Melo, 
e terá duração de três horas, 
sendo uma hora para prática 
do sistema PJe. Os profissio-
nais interessados em participar 
devem se inscrever pelo e-mail 
treinamento@jfal.jus.br. Mais in-
formações através dos telefones 
(82) 2122-4266 ou 2122-4373.

res que desejarem ado-
tar uma das cartinhas da 
campanha, sem precisar 
ir a uma agência dos 
Correios. Os presentes 
devem ser entregues até 
o dia 19/12, na Secreta-
ria Administrativa. Para 
adotar uma carta, bas-
ta acessar o link http://
www.jfpe.jus.br/cartas. 

Informações com André Leonardo, 
pelo telefone 3213-6129.

O Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos informa aos 
servidores que a Escola de Contas 
Públicas do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-PE), está com inscrições 
abertas para o curso de extensão 
em Controle Interno. A capacitação 
tem como objetivo gerar a reflexão 
sobre questões polêmicas e atu-
ais das disciplinas relacionadas ao 
controle interno das atividades da 
administração pública. Os interes-
sados devem realizar a inscrição até 
o dia 17 de janeiro de 2014, através 
do site www.escola.tce.pe.gov.br. 
Mais informações no site ou pelo 
telefone (81) 3181-7928.


