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TERÇA

Diretoria-Geral do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Re-

gião - TRF5 solicita a todos os ser-
vidores que confirmem ou atuali-
zem seus endereços no Sistema de 
Recursos Humanos, o SARH WEB. 
A medida faz parte do projeto de 
implementação obrigatória do 
eSocial no Tribunal e nas Seções 
Judiciárias vinculadas. Para reali-
zar a ação, o servidor deverá aces-
sar o Portal de Recursos Humanos, 
disponível tanto na intranet (intra-
net.trf5.gov.br) quanto no site do 
TRF5 (www.trf5.jus.br). Em seguida, 
o usuário deverá navegar até o ba-
lão “eSocial - Inconsistências” e cli-
car no link “Atualizar Dados Pesso-

ais”. Na parte superior 
da tela, serão exibidos 
os dados atuais que 
estão cadastrados no 
sistema. Caso as infor-
mações estejam cor-
retas, basta clicar em 
“Confirmar Dados Ca-
dastrais”. Se houver 
necessidade de altera-
ção dos dados, é pre-
ciso preencher os campos amare-
los na parte inferior da tela e de-
pois clicar em “Atualizar Dados Ca-
dastrais”. A medida é simples, mas 
indispensável para o sucesso da 
implantação do projeto, que en-
volve várias áreas administrativas 

Aniversariantes

NACC realiza exposição no TRF5

Servidores devem atualizar dados 
no SARH WEB

Inspeção no TRF3

Desembargador 
eleitoral

O Núcleo de Apoio à Criança 
com Câncer – NACC traz para 
o TRF5, a partir de hoje (17), 
uma exposição de produtos que 
estarão à venda para ajudar a 
instituição. Bijuterias, artigos de 
crochê e chaveiros, dentre outros 
materiais, ficarão disponíveis no 
estande que será instalado no 

hall de entrada do edifício-sede 
do Tribunal. A exposição segue até 
a sexta-feira (20) e toda a renda 
será destinada ao tratamento dos 
pacientes que são assistidos pelo 
Núcleo.  O NACC foi fundado em 
1985 com o objetivo de apoiar 
crianças carentes em tratamento 
na cidade do Recife. Dentre os 

serviços 
ofereci-
dos pelo 
Núcleo 
estão: hospedagem, alimenta-
ção, transporte e programas de 
atendimento nas áreas de fisio-
terapia, fonoaudiologia e terapia 
ocupacional. 

do TRF5 e das Se-
ções Judiciárias da  
5ª Região.
eSocial – Instituí-
do pelo Decreto nº 
8.373/14, o Sistema 
de Escrituração Di-
gital das Obrigações 
Fiscais, Previdenciá-
rias e Trabalhistas - 
eSocial é uma nova 

forma de enviar ao governo, atra-
vés de um único banco de dados 
na internet, as informações traba-
lhistas, fiscais e previdenciárias do 
servidor. O objetivo é racionalizar e 
simplificar o cumprimento de obri-
gações.

Os desembargadores federais Cid 
Marconi (vice-presidente), Paulo 
Cordeiro (corregedor-regional), 
Edilson Nobre e Leonardo Carva-
lho irão participar, no período de 
13 a 24 de agosto deste ano, da 
inspeção da Corregedoria Geral da 
Justiça Federal no Tribunal Regio-
nal Federal da 3ª Região – TRF3, 
que tem jurisdição sobre os esta-

Comemoração - O 
presidente do TRF5, 
desembargador fede-
ral Manoel Erhardt (2ª 
esq.p/dir), participou, na 
última quinta-feira (12), 
da solenidade em co-
memoração ao 72º ani-
versário do Hospital de 
Aeronáutica do Recife 
(HARF). Também presti-

giou o evento a desembargadora do TRT6, Dione Nunes Furtado (1ª 
à esq), além do consultor jurídico da União em Pernambuco, Luciano 
Batista (1º à dir), um dos homenageados com o título “Amigos do 
Hospital da Aeronáutica de Recife”, entregue pelo diretor da HARF, o 
tenente-coronel Francisco Eliomar.

O desembargador 
federal Vladimir 
Carvalho, que 
também exerce 
função de desem-
bargador eleitoral titular no Tribu-
nal Regional Eleitoral de Pernam-
buco (TRE-PE), na vaga destinada 
à Justiça Federal, passará a se de-
dicar exclusivamente àquela Corte 
a partir do dia 15 de agosto deste 
ano. O magistrado volta ao TRF5 
após o quinto dia útil subsequente 
ao término das eleições 2018.

dos de São Paulo e Mato Grosso 
do Sul. Os magistrados do TRF5 
foram convocados pelo correge-
dor-geral da Justiça Federal, minis-
tro Raul Araújo.


