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TRF5 publica Portaria sobre Recesso Forense

SEI!

de Dezembro

QUINTA

Aniversariantes

IMAGEM: PIXABAY

Subsecretaria de 
Infraestrutura e Ad-

ministração Predial (SIAP) 
deu início aos trabalhos de 
análise da qualidade do ar 
nos ambientes internos do 
edifício-sede do TRF5, da 
Ampliação e dos Anexos. 
Os trabalhos, que são reali-
zados por uma empresa es-
pecializada contratada para 
executar o serviço, come-
çaram na última terça-feira 
(4) e visam fazer um estudo sobre 
a existência de fungos, quantida-
de de gás carbônico, temperatura, 
umidade, velocidade e grau de pu-
reza do ar. Com os dados obtidos, 
serão confeccionados relatórios, 

Qualidade do ar é monitorada no TRF5

apresentadas sugestões e planeja-
das intervenções para manter uma 
boa qualidade do ar nos prédios 
do TRF5. A iniciativa tem o objeti-
vo de preservar a saúde e o bem-
-estar de todos que frequentam a 

06/12
Juíza Federal Paula Emília 

Moura Aragão de Souza Brasil
SJCE 

Benigna Perpétua de H Campos Palmeira
Gab. Des. Federal Lázaro Guimarães
Mariana Albuquerque Silveira
Gab. Des. Federal Fernando Braga
Maria Gabriela Moura de Aguiar
Gab. Des. Federal Alexandre de Luna Freire
João Rodolfo dos Santos Neto
Gab. Des. Federal Cid Marconi Gurgel
Alex Rocha de Albuquerque
MPS

Foi publicada no Diário Eletrô-
nico Administrativo, na última 
terça-feira (4), a Portaria nº 516, 
relativa ao Recesso Forense, 
que ocorrerá entre os dias 20 
de dezembro e 6 de janeiro de 
2019.  Durante esse período, o 
TRF5 funcionará em regime de 
plantão, sendo atendidos ape-

nas os pedidos que requeiram 
urgência. Tais pedidos deverão 
ser ajuizados, obrigatoriamente, 
por meio eletrônico, ainda que o 
processo em Primeiro Grau trami-
te em autos físicos. O documento 
determina, ainda, que o horário 
de expediente da área adminis-
trativa será, preferencialmente, 

Corte, com uma especial 
atenção ao conforto e à 
produtividade de seus fun-
cionários. O monitoramen-
to periódico de ambientes 
climatizados é uma impor-
tante medida de preven-
ção contra a Síndrome dos 
Edifícios Doentes. Este tipo 
de patologia pode implicar 
danos à saúde, aumen-
tando a probabilidade de 
ocorrência de absenteísmo. 

Coleta- Serão 71 pontos de cole-
tas de dados, sendo 41 no prédio 
sede do TRF5; 21 nos três Anexos e 
nove na Ampliação. A expectativa 
é de que os trabalhos se estendam 
até o próximo domingo (9/12).

das 12h às 17h (de segunda a 
quinta) e das 8h às 13h (sextas-
-feiras), podendo ser ampliado 
ou ajustado por necessidade do 
serviço, a ser administrado pela 
chefia imediata de cada unida-
de e previamente informado à 
Diretoria-Geral, para conheci-
mento e aprovação.
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Juíza Federal Roberta Walmsley 

S. Carneiro Porto de Barros
SJPE

Ivison Rodrigues Torres Júnior
Subsecretaria de Tecnologia da Informação
André de Souza Silva
SERVIS 
Hermano Henrique Carvalho de Souza
LANLINK

08/12
Jane Maria de Farias Veras
Gab. Des. Federal Roberto Machado
David da Silva Rego
Subsecretaria de Recursos
Maria Helena Verçosa Andrade
Subsecretaria de Pessoal

09/12
Maria da Graça Reis Braga
Subsecretaria de Recursos
José Alberto da Silva
Subsecretaria de Apoio Especial
Waldecks Severino Belchior
SOSERVI

O gabinete do desem-
bargador federal Vladimir 
Carvalho promoveu, na 
tarde de ontem (5), um 
treinamento sobre o Sis-
tema Eletrônico de Infor-
mações (SEI!). O servidor Geraldo 
Alves palestrou sobre as funciona-
lidades do sistema. Integrantes de 
outros gabinetes também partici-
param do encontro.

Visita - O presi-
dente do TRF5, 
desembargador 
federal Manoel 
Erhardt, recebeu, 
na manhã de on-
tem (5), a visita 
do presidente da Associação Nacio-
nal dos Desembargadores (Andes), 
desembargador do Tribunal de 
Justiça de Pernambuco Bartolomeu 
Bueno. O magistrado conversou so-

bre as ações da An-
des. Erhardt também 
recebeu a visita do 
desembargador do 
TRT6 Eduardo Puglie-
si, que compartilhou 
as iniciativas adota-

das naquela Corte para implantação 
da autogestão na assistência à saú-
de. Os desembargadores federais 
Élio Siqueira e Leonardo Carvalho 
acompanharam o encontro.
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