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JFPE destinou mais de R$ 2 mi provenientes do pagamento 
de prestação pecuniária

Encontro de Jurisprudência 

de Fevereiro

SEGUNDA

+ Leia mais: www.trf5.jus.br

Comitê discute Autogestão em Saúde com 
representantes de associações e sindicatos

Comitê Executivo 
da Autogestão em 

Saúde da Justiça Federal 
da 5ª Região promoveu, 
na última quinta-feira (6), 
uma reunião com repre-
sentantes da Associação 
dos Juízes Federais da 5ª 
Região (Rejufe), da As-
sociação dos Servidores 
da Justiça Federal em 
Pernambuco (Asserjufe-
-PE) e do Sindicato dos 
Trabalhadores do Poder Judiciário 
Federal em Pernambuco (Sintrajuf-
-PE). O objetivo foi fazer uma 
análise dos dados financeiros do 
projeto, além de colher sugestões 

O

A Justiça Federal em Pernam-
buco (JFPE), por meio da 36ª 
Vara Federal, destinou, no biênio 
2018/2019, recursos na ordem de 
R$ 2.539.431,70, oriundos do pa-
gamento de prestação pecuniária, 
creditados na conta judicial à dis-
posição daquela vara federal. Du-

Heládio Pedro
Malotes

às áreas vitais de relevante cunho 
social. A ação observa normas es-
tabelecidas pelo Conselho Nacio-
nal de Justiça, Conselho da Justiça 
Federal, além da Corregedoria do 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5. (Com informações 
da Ascom/JFPE).

Robert Nogueira do Nascimento
Seção de Almoxarifado
Alex José de Arruda
Subsecretaria de Apoio Especial
Reginaldo Barbosa
NE SUSTENTÁVEL
Sidney Leonardo Gomes da Silva
Subsecretaria de Pessoal

Aniversariantes

Heládio Pedro 
Vieira Júnior 
já foi estagi-
ário da Seção 
de Malotes 
do Tribunal e, 
hoje, integra o 
setor como auxiliar administrativo. 
Há 10 anos na função, ele é respon-
sável pela entrega de documentos, 
jornais e revistas, além de realizar 
atendimento ao público, receber 
processos e arquivos e dar suporte 
ao malote digital. No trabalho, os 
colegas enfatizam seu bom humor, 
carisma e produtividade. O hobby 
preferido? Decoração. Em período 
de festas, o auxiliar administrativo 
realiza a ornamentação não só do 
seu próprio ambiente de trabalho, 
mas também de outros setores, 
levando ideias criativas, esponta-
neidade, cordialidade e alegria às 
unidades. Nas horas vagas, ele tam-
bém realiza decoração de casamen-
tos e festividades. Para o futuro, 
Heládio, que é formado em Peda-
gogia, pensa em abrir seu próprio 
negócio no ramo de eventos. 

rante o período, foram beneficia-
das 42 instituições, entre públicas e 
privadas sem fins lucrativos, previa-
mente conveniadas com a Justiça 
Federal, além de órgãos e entida-
des que prestam atividades de ca-
ráter essencial à segurança pública, 
educação e saúde, que atendam 

e dirimir dúvidas, de forma a cons-
truir um projeto de forma parti-
cipativa, abrindo o diálogo com 
todos os interessados na Autoges-
tão. A juíza federal auxiliar da Pre-

sidência, Joana Carolina 
Lins Pereira, conduziu 
a reunião e ressaltou a 
importância de disponi-
bilizar para magistrados 
e servidores todas as 
informações possíveis 
sobre a Autogestão. 
Regras de transição, in-
centivo econômico para 
migração e carência 
foram algumas das dú-
vidas apontadas. Ainda 

durante o encontro, foram apre-
sentados cenários financeiros para 
a viabilidade do Plano, levando em 
consideração alguns fatores, como 
o número de adesão por Seccio-

nal. A minuta do Regulamento da 
Autogestão em Saúde também foi 
um dos itens da pauta da reunião. 
Os participantes farão a análise do 
documento e terão até o próximo 
dia 12 para enviar sugestões. O 
encontro também contou com a 
participação de diretores de uni-
dades estratégicas do Tribunal.
Sintrajuf-CE – Na última sexta-
-feira (7), a equipe de projeto da 
Autogestão em Saúde recebeu 
representantes do Sintrajuf-CE. O 
objetivo foi apresentar os cenários 
contábeis de implantação do Pro-
grama, bem como esclarecer as 
dúvidas acerca do tema.

Estão abertas, até hoje (10), as ins-
crições para o I Encontro Nacional 
sobre Sistematização e Divulgação 
de Jurisprudência, cujo objetivo é 
promover a cultura e integração 
entre as áreas técnicas de juris-
prudência dos órgãos do Poder 
Judiciário. O evento, que aconte-
cerá entre os dias 12 e 13 de mar-
ço, em Brasília, é promovido pelo 

Superior Tribunal de Justiça, em 
parceria com o Conselho Nacional 
de Justiça. Cada Tribunal poderá 
indicar até dois servidores, prefe-
rencialmente um da área técnica 
e outro da área de Tecnologia da 
Informação, para participar do 
evento. Interessados deverão soli-
citar a inscrição pelo e-mail escola.
administrativa@stj.jus.br.


