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TRF5 renova contrato com a SulAmérica Seguros Saúde

de Maio

TERÇA

Aniversariantes

DG convida servidores para integrar 
Comissão de Gestão Socioambiental 

Fernando Henrique da Silva Rego 
Divisão de Precatórios e Distribuição
Igor Lacet Reis Fernandes 
Gab. Des. Federal Élio Siqueira Filho
Gabriela Moura de Souza
SERVIS

om o objetivo de 
incentivar o engaja-

mento dos servidores da 
Corte nas questões socio-
ambientais, a Diretoria-
-Geral do TRF5, através 
da Seção Socioambiental, 
convida aqueles que te-
nham afinidade com as 
áreas da qualidade de vida 
e do meio ambiente para 
participar da Comissão de Gestão 
Socioambiental, prevista na Por-
taria nº 0603/2015. O documento 
deverá ser atualizado, com a in-
clusão de um grupo de servidores 
do Tribunal na composição (10 
a 12 integrantes, dentre titulares 

C

e suplentes). Hoje, a Comissão é 
formada pela juíza federal auxiliar 
da Presidência, Joana Carolina Lins 
Pereira, e diretores administrativos 
da Corte.  Quem tiver interesse em 
participar da equipe deve enviar 
um email para socioambiental@

A Diretoria-Geral do TRF5 comu-
nica a magistrados e servidores 
que o contrato nº 20/2015, com 
a Empresa SulAmérica Seguros 
Saúde, foi renovado, com vi-
gência até 30 de abril de 2020. 
Após quatro rodadas de nego-
ciações e utilizando critérios de 

reajuste previstos no contrato, 
como variação dos custos médico-
-hospitalares, administração e 
comercialização, foi estabelecido 
um aumento de 20% no valor do 
plano. Visando a minorar o impac-
to sobre o orçamento das famílias, 
o percentual de ressarcimento de 

trf5.jus.br até o dia 10 de 
maio. A Comissão tem 
as atribuições de propor, 
planejar e divulgar proje-
tos na área, além de bus-
car parcerias com outras 
instituições para o desen-
volvimento de condutas 
sustentáveis. 
Bicicletário – O diretor-
-geral do TRF5, Edson 

Santana, a diretora o Núcleo de 
Gestão Documental, Lúcia Carva-
lho, e a supervisora da Seção So-
cioambiental, Laís Silva, estiveram 
reunidos, ontem (6), com servido-
res usuários do bicicletário, para 
debater melhorias para o local.  

30% do valor do plano será manti-
do pela Administração do TRF5 no 
mês de maio. Contudo, devido ao 
fato de o valor orçamentário re-
cebido pelo Tribunal e Seccionais 
não ter sido corrigido nos últimos 
anos, a participação do TRF5 e 
das Seções Judiciárias será redu-

zida para um percentual ainda a 
ser definido, mas que deve ficar 
entre 23% e 25%. A tabela com 
os valores do plano está disponí-
vel no Processo SEI Nº 0004987-
88.2019.4.05.7000.

Acontece hoje (7), a partir 
das 16h, na Sala Capiba-
ribe, a palestra especial 
de Dia das Mães, com o 
médico Stenio Godoy.  O 
tema dos debates será 
“Cirurgia plástica: cuida-
dos com a segurança e 
benefícios para a saúde 
da mulher”, com orienta-
ções às servidoras sobre a 
importância dos cuidados 
na indicação dos procedimentos 
de cirurgia plástica, adequação das 
expectativas, critérios na escolha do 
profissional, entre outros. Durante 

A Segunda Turma de 
Julgamento do TRF5 di-
vulgou os números do 
controle estatístico de 
julgamentos do colegiado 
durante o mês de abril. 
Foram 943 decisões, sen-
do 201 referentes a pro-
cessos físicos e 733 registradas no 
Processo Judicial Eletrônico (PJe). 
Do total, nove processos foram 
julgados em sessão ampliada.  Os 
números de abril foram superiores 

Processos

Palestra de Dia das Mães

o evento serão sorteados brindes, 
como filtro solar, sabonete para face 
e creme antirrugas, disponibilizados 
pelo NAS.

aos do mês anterior, quando fo-
ram contabilizados 910 processos 
julgados (97 físicos e 807 eletrô-
nicos), sendo seis apreciados na 
composição ampliada. 


