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O

Comprovantes de pagamentos do auxílio-saúde 

Comunicado da 
Primeira Turma

Sistema de Precatórios do TRF5 é destaque 
no II Encontro Nacional de Precatórios

de Fevereiro11
QUARTA Ex-aprendiz é aprovada em 

Enfermagem na UPE

CEJ/CJF seleciona 
servidor para ministrar 
curso sobre EaD 

Sistema de pagamento de 
Precatórios e RPVs do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região - 
TRF5 será destaque no II Encontro 
Nacional de Precatórios, que acon-
tece hoje e amanhã (12/02), no 
auditório do Tribunal de Justiça de 
São Paulo (TJSP). O diretor da Sub-
secretaria de Precatórios, Jaelson 
Rodrigues Ferreira, proferirá pales-
tra sobre o tema “Processo Judicial 
Eletrônico (Pje) e Precatório Ele-
trônico – compatibilidade em ou-
tros sistemas de informática”, com   
foco nas regras de segurança e na 
necessidade de fixação de proce-
dimentos uniformes para proces-

samento de RPVs e Precatórios em 
todos os tribunais do País. Durante 
o encontro, serão apresentados 
os exemplos de boas práticas na 
gestão e no pagamento dos pre-
catórios.  A diretora da Secretaria 
Judiciária, Telma Motta,  também 
participará do evento.  
Objetivo - Promovido pelo Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ), em 
parceria com o TJSP, o II Encontro 
Nacional de Precatórios tem o ob-
jetivo de discutir com os Comitês 
Estaduais de Precatórios soluções 
para o pagamento dessas dívidas 
do setor público, reconhecidas pela 
Justiça.  De acordo com os organi-

zadores, o primeiro Encontro Na-
cional ocorreu em 2010 e foi criado 
para o cumprimento do disposto 
no art. 12 do Regimento Interno 
do Fonaprec (Fórum Nacional de 
Precatórios).

A Divisão de Folha de Pagamen-
to (DFP), através do Setor de 
Benefícios, solicita aos servido-
res que recebem auxílio-saúde a 
apresentação dos comprovantes 
de pagamento do plano de saú-
de referente a 2014, de janeiro 
a dezembro, conforme prevê a 
nova redação do art.47 da Reso-
lução nº 002/2008, do Conselho 

da Justiça Federal (CJF). De acor-
do com a redação, o auxílio será 
incluído em folha de pagamento 
durante a vigência do contrato 
do beneficiário titular. Anualmen-
te, conforme previsto, a unidade 
competente de cada órgão reali-
zará o recadastramento de todos 
os beneficiários, sendo necessária 
a apresentação de comprovação 

de permanência no plano de 
saúde juntamente com os res-
pectivos dependentes, se houver, 
mediante cópia dos recibos de 
pagamento. A DFP lembra que 
os comprovantes devem ser en-
tregues no Setor de Controle e 
Conferência, diretamente ou via 
Fluxus. Mais informações com 
Danielle Aguiar, pelo ramal 9345.

Aos 18 anos e 
recém-formada 
no Ensino Médio, 
a ex-aprendiz 
do TRF5 Aline 
Maria de Araújo 
acaba de con-
quistar uma 
vaga no curso 
de Enfermagem 
na Universidade 
de Pernambuco 
(UPE). Aline es-
tudou no Liceu 
de Artes e Ofícios e foi estagiá-
ria de nível médio na Diretoria 
Geral, entre os anos de 2012 e 

2014. A estudante 
está concluindo o 
curso de Técnico em 
Enfermagem, o que 
a fez perceber que 
era essa a sua voca-
ção.  Sobre o tempo 
em que estagiou no 
TRF5, Aline desta-
ca que o apoio e o 
incentivo aos estu-
dos por parte dos 
colegas e servidores 
contribuíram muito 

para essa conquista. “O tribunal 
colaborou muito com a minha 
formação”, avalia.

A Divisão da Primeira Turma in-
forma que não haverá sessão de 
julgamento na próxima quinta-
-feira, dia 19 (após o Carnaval). 
De acordo com o colegiado, a 
suspensão se deu em virtude da 
limitação do tempo para a pre-
paração dos processos para refe-
rida sessão, por causa do feriado 
prolongado. A próxima sessão de 
julgamento está marcada para a 
quinta-feira, 26/02.

O Conselho da Justiça Federal 
(CJF), por meio do Centro de Estu-
dos Judiciários, seleciona servidor 
da Justiça Federal, Eleitoral ou Tra-
balhista para ministrar curso sobre 
Educação a Distância para servido-
res do CJF e da Justiça Federal. O 
instrutor será remunerado com a 
Gratificação por Encargo de Curso 
ou Concurso, conforme a Resolu-
ção do CJF nº 294, de 2014. O cur-
so será realizado na sede do CJF, 
em Brasília, e está previsto para 
acontecer em até 120 dias após a 
seleção do candidato. Interessados 
devem enviar seus currículos até 
o dia 15/02, para o e-mail capa-
citacao@cjf.jus.br, com o assunto 
“Curso sobre Educação a Distância 
– Seleção de Instrutor”. 


