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A Expediente do dia 
23 de junho é
alterado

SulAmérica prorroga 
prazo para migração

NAS aceitará atestados médicos digitalizados 

de Junho

QUINTA

Magistrados do TRF5 participam do Fonage
Aniversariantes

Fórum Nacional de Administração e Gestão Estratégica da Justiça Federal 

Juiz Federal João Bosco 
Medeiros de Souza

SJPB – João Pessoa

Juíza Federal Gisele 
Chaves Sampaio Alcântara

SJCE – Turma Recursal

Ricardo César Almeida da Silva
Subsecretaria de Orçamento e Finanças
Rodrigo Torres Pereira de Sousa
Gab. Des. Federal Edilson Nobre
Érika de Souza do Ó
Gabinete da Presidência

cidade de Curiti-
ba (PR) sedia, até 

amanhã (03), o I Fórum 
Nacional de Adminis-
tração e Gestão Estraté-
gica da Justiça Federal 
(Fonage), promovido 
pela Associação dos 
Juízes Federais do Bra-
sil (Ajufe), com vistas a 
estimular a criação e sistematização 
de políticas administrativas para os 
tribunais brasileiros e propor solu-
ções para uma gestão democrática 
e eficiente do Poder Judiciário. O 
presidente do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região – TRF5, 
desembargador federal Rogério 

Fialho Moreira, o desembargador 
federal Manoel Erhardt, o juiz fede-
ral Leonardo Resende, auxiliar da 
Presidência, e o diretor do Foro da 
Justiça Federal no Rio Grande do 
Norte, Marco Bruno Miranda – que, 
na ocasião, receberá o “Prêmio 
Ajufe: Boas Práticas de Gestão” –, 

participam do evento. 
Primeira Turma – Em vir-
tude de sua participação no 
Fonage, o desembargador 
federal Manoel Erhardt não 
estará presente na sessão 
de julgamentos da Primei-
ra Turma realizada hoje, a 
partir das 9h. Em seu lugar, 
participará o desembarga-

dor federal convocado André Car-
valho Monteiro. A Primeira Turma é 
composta pelos desembargadores 
federais Manoel Erhardt (presiden-
te), Alexandre Luna e Élio Siqueira. 
Mais informações podem ser obti-
das pelo telefone 3425.9669, com 
Claudiano Abrantes.

Com o objetivo de facilitar a en-
trega dos atestados médicos, 
em conformidade com os prazos 
estabelecidos pela Resolução 
159/2011 do Conselho da Justiça 
Federal, bem como adotar hábi-
tos mais sustentáveis, o Núcleo de 
Assistência à Saúde - NAS já está 
recebendo atestados médicos di-

gitalizados. O servidor deve enviar 
a imagem com boa resolução e em 
formato PDF para o e-mail: atesta-
dos.saude@trf5.jus.br. O envio do 
Requerimento Pessoal pelo Fluxus, 
contudo, não sofre alterações. Para 
mais informações, entrar em conta-
to com Iara Carina, no ramal 9303, 
ou com Lourdinha, no  9295.

Passagem da tocha olímpica - 
Depois de percorrer um trajeto de 
35 km pela capital pernambucana, 
a tocha dos Jogos Olímpicos Rio 
2016 teve seu destino final no 
Recife Antigo. A passagem em 
frente à sede do Tribunal, na últi-
ma terça-feira (31/05), despertou 
o interesse de muitos servidores, 
que fizeram questão de registrar 
o momento. Nesta sexta (3), o 
diretor do Foro da Justiça Federal 
da Paraíba, juiz federal Rudival 
Gama, participará do revezamen-
to, conduzindo a tocha por 200 
metros, em João Pessoa.

Servidores interessados em migrar 
para outra categoria do plano de 
saúde SulAmérica terão até o pró-
ximo dia 30 de junho para realizar 
a mudança. Os pedidos devem ser 
feitos por e-mail: planodesaude@
trf5.jus.br. Mais informações pelo ra-
mal 9948, com Solange ou Natália.

Conside-
rando a 
importân-
cia cultural 
dos feste-
jos juninos 
na Região 
Nordeste, o 
presidente 
do Tribunal 
Regional 
Federal da 

5ª Região – TRF5, desembarga-
dor federal Rogério Fialho, es-
tabeleceu, por meio do Ato 227, 
que o expediente do dia 23 de 
junho (véspera de feriado) será 
das 8h às 12h. Desta forma, pra-
zos processuais com vencimento 
neste dia ficam prorrogados para 
27 de junho, conforme previsão 
do § 1º, do art. 224 do Código 
de Processo Civil. O Ato foi pu-
blicado na última terça, no Diário 
Eletrônico da Justiça Federal da 
5ª Região.


