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STI informa sobre o passo a passo para obtenção do token

Reembolso Digital 
de consultas

de Junho

TERÇA

Exames periódicos: aniversário 
com a saúde em dia

Núcleo de Assistência à Saú-
de (NAS) do Tribunal Regio-

nal Federal da 5ª Região - TRF5 
aproveita a época de aniversário 
dos servidores e magistrados do 
Tribunal para lembrá-los de cuidar 
de sua saúde. Desde 2015, sempre 
no mês do aniversário, os servi-
dores do TRF5 são convidados 
a realizar exames periódicos de 
saúde. Uma mensagem eletrônica 
é enviada para o endereço eletrô-
nico institucional do funcionário 
ou desembargador, contendo dois 
links: um para aceitar a convo-
cação e outro para negá-la. Se o 
magistrado ou servidor desejar 
realizar os exames, deve responder 

A Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação (STI) comunica que o 
primeiro passo do processo para 
a renovação ou emissão do token 
é entrar em contato com a Caixa 
Econômica Federal e obter, lá, a 
geração de um Certificado Digital 
da Caixa (Identidade Digital).  Só 

então o usuário poderá mobilizar 
a Central de Serviços da STI, pelo 
ramal 9001, e requerer seu token 
configurado, com as informações 
disponibilizadas pela Caixa, ou ape-
nas sua configuração, caso já pos-
sua o pendrive de uso dedicado. Só 
pra relembrar: dúvidas relativas à 

Aniversariantes

a um questionário 
de atualização de 
seu estado de saú-
de. Em seguida, 
receberá as requi-
sições de exames 
diretamente na 
recepção do NAS, 
cujos resultados 
devem ser apre-
sentados, numa 
consulta médica.  
Formalização - O Núcleo de As-
sistência à Saúde esclarece que, de 
acordo com o artigo 12 do Decre-
to nº 6856/2009, da Presidência da 
República, “É lícito ao servidor se 
recusar a realizar os exames, mas a 
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renovação e emissão dos tokens 
devem ser dirigidas à Caixa. Já 
a disponibilização do token, 
bem como sua configuração, 
observados, primeiramente, os 
devidos processos junto à Caixa, 
podem ser obtidos junto à Cen-
tral de Serviços da STI.

Biblioteca recebe 
coleção sobre o 
Novo CPC

recusa deverá ser por ele consig-
nada formalmente ou reduzida a 
termo pelo órgão ou entidade”. Tal 
recusa deve ser registrada no e-
-mail que o servidor recebe quan-
do do seu aniversário. 

Já está disponível para consulta ou 
empréstimo, na biblioteca do TRF5, 
a coleção jurídica “Comentários ao 
Código de Processo Civil”, doada 
pelo desembargador federal Ro-
gério Fialho Moreira. A obra é de 
autoria conjunta dos juristas Luiz 
Guilherme Marinoni, Sergio Cruz 
Arenhart, Renato Beneduzi e Ricar-
do Alexandre da Silva e foi lançada 
ano passado, aqui no TRF5. 

Para garantir mais agilidade aos 
clientes, a SulAmérica disponibili-
zou no Aplicativo Saúde a funcio-
nalidade Reembolso Digital, que 
permite ao beneficiário solicitar 
reembolso de consultas médicas 
até o valor de R$ 1.000,00, de 
forma rápida e sem a obrigatorie-
dade de envio do formulário com 
a solicitação do reembolso.

A Justiça Federal no Rio Grande do Norte 
(JFRN) lançou a publicação “Turma do Delgado”, 
um gibi voltado para despertar a cidadania nas 
crianças. A revista foi produzida pela JFRN e 
contou com o apoio da Federação da Indústria 
daquele Estado. Saiba mais: www.jfrn.jus.br

JFRN lança gibi voltado 
para público infantil


