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Dia Mundial do Meio 
Ambiente

de Junho

TERÇA

ervidores da Subsecretaria 
de Precatórios do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região – 
TRF5, do Tribunal de Justiça de 
Pernambuco (TJPE), do Tribunal 
Regional do Trabalho da 6ª Região 
(TRT6), além de representantes dos 
outros TRFs, participam, nos dias 7 
e 8 de junho, do curso Gestão de 
Precatórios, promovido pelo Nú-
cleo de Desenvolvimento de Re-
cursos Humanos (NDRH) do TRF5. 
No primeiro dia de atividades, as 
palestras terão como tema “Pre-
catórios na Justiça Federal”, com 
debates sobre a evolução consti-
tucional dos precatórios, regime 
geral e especial de pagamento, 
precatórios no novo Código de 

Processo Civil, dentre outros. Já 
o segundo dia será destinado ao 
“Treinamento sobre Execução Or-
çamentária e Financeira de Preca-
tórios e Requisições de Pequeno 
Valor”, com várias abordagens, 
dentre elas, o processo de elabo-
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TRF5 divulga PDTI para o período 2018-2020

Sessão estendida

O TRF5 publicou, no Diário Ele-
trônico da última quinta-feira 
(30/05), o Plano Diretor de Tec-
nologia da Informação (PDTI) 
para o período 2018-2020. O 
documento, fruto do trabalho 
conjunto de servidores da Sub-

secretaria de Tecnologia da Infor-
mação, das áreas de negócio do 
TRF5 e dos Núcleos de Tecnologia 
da Informação das Seções Judiciá-
rias da 5ª Região, foi finalizado no 
final de 2017 e aprovado este ano 
pelo Comitê de Gestão Estratégica 

Regional (CGER) da 5ª Região. O 
documento tem por objetivo siste-
matizar o planejamento da gestão 
de TI, contemplando as necessida-
des referentes às diferentes áreas 
da Justiça Federal na 5ª Região e 
as ações a serem desenvolvidas 

TRF5 promove curso de Gestão de 
Precatórios

ração de orçamento 
e o procedimento de 
integração do cadas-
tro de precatórios/
RPV. O curso acontece 
na Sala Capibaribe, 
das 9h às 13h e de 14 
às 19h. 
Palestras – No dia 
7, as palestras serão 
ministradas pelo juiz 
titular da 10ª Vara Fe-

deral de Minas Gerais, Miguel Ân-
gelo de Alvarenga Lopes. Já no dia 
8, os trabalhos serão coordenados 
pelo subsecretário de Programa-
ção Orçamentária e Financeira do 
Conselho da Justiça Federal, Mar-
celo Barros Marques.

para o período. Todas 
as ações estão em con-
sonância com as orien-
tações do Conselho da 
Justiça Federal (CJF) e do 
Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ).

A equipe da Corregedoria Re-
gional do TRF5 inicia, a partir de 
hoje (5), a correição ordinária 
nos processos físicos e eletrô-
nicos em trâmite nas Varas da 
Justiça Federal na Paraíba (JFPB). 
As atividades serão realizadas 
por um grupo de seis servidores 
do TRF5, sob a coordenação do 
corregedor-regional, desembar-
gador federal Paulo Cordeiro. 
Durante a correição, o funciona-
mento das unidades judiciárias 
ocorrerá normalmente.  

Começa hoje (5) 
a campanha do 
Núcleo Socioam-
biental do TRF5 
em comemoração 
ao Dia Mundial 
do Meio Ambien-
te. Dez coletores 
estarão disponíveis no hall de en-
trada do edifício-sede para arreca-
dação de vários tipos de materiais, 
como papel, livros, plástico, óleo, 
pilhas, baterias, esponja e meias. Os 
materiais poderão ser descartados 
até o próximo dia 26/06. Também 
hoje, a partir das 10h, o Tribunal 
recebe uma exposição de objetos 
feitos com resíduos descartáveis, 
produzidos por artesãos e pacien-
tes do Hospital Oswaldo Cruz. Toda 
a renda será revertida para auxiliar 
no tratamento dos pacientes.

Amanhã (6), a partir das 9h30, na 
Sala das Turmas Norte do TRF5, 
as 1ª e 3ª Turmas se reúnem com 
composição ampliada para julgar 
processos dos dois colegiados. O 
cronograma prevê, ainda, para este 
mês de junho, uma sessão amplia-
da no dia 20.


