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D
Plano de saúde SulAmérica é reajustado

Seminário de  
atualização de 
Processo Penal

Servidores com cargos e funções  
comissionadas devem se recadastrar

Selecionadas as propostas para a 
I Jornada de Direito Comercial 

Lindinalva Antônia Nascimento de Melo
Subsecretaria de Recursos
Edênio de Andrade Catunda
Secretaria Administrativa
Cláudia Virginia de Aguiar Silvestre
Subsecretaria de Pessoal
Bruno Rizzardi Arendt
Gab. Des. Federal Marcelo Navarro

Sábado, dia 6 de outubro
Guilherme de Albuquerque Melo Nunes
Gabinete do Des. Federal Barros Dias
Soraya Maria Wanderley Serra
Divisão de Protocolo e Distribuição

Domingo, dia 7 de outubro

Ministro Humberto  
Eustáquio Soares Martins
STJ

Juíza Federal  
Joana Carolina Lins Pereira

SJPE 

Ministro Joaquim  
Benedito Barbosa Gomes
STF

Ruhana Grasielle Silva Onofre
Subsecretaria de Material e Patrimônio

esde o mês passado, o Plano 
de Saúde SulAmérica teve 

um reajuste global de 13,79%, di-
vidido em  6,779% nos Planos Exe-
cutivo, Especial e Básico, e 63,78%, 
no Plano Estilo I. Entretanto, o 
TRF5 ainda não repassou esse 
aumento para o servidor. De acor-
do com a diretora da Secretaria 
Administrativa, Sorária Caio, caso 
haja disponibilidade orçamentária, 
o Tribunal irá custear o aumento 
até o mês de dezembro. A direto-

ra explicou que a diferença entre 
os percentuais se dá por conta da 
sinistralidade observada em cada 
um dos tipos de Planos e que, se-
gundo a planilha apresentada pela 
SulAmérica, a do Plano tipo Estilo 
I foi quase sete vezes maior do 
que a dos outros tipos de Planos 
(Básico, Especial e Executivo). 
Para não prejudicar o servi-
dor com a extinção do Plano 
Estilo I, o TRF5 está buscan-
do alternativas no sentido 

de diminuir a diferença entre os 
valores do Plano Estilo I e o Plano 
Básico, além de encontrar formas 
de diminuir o índice de sinistrali-
dade. Para ter mais informações, o 
servidor deverá ler atentamente o 
e-mail que foi enviado pela Dire-
toria Geral.

A Subsecretaria de Pessoal in-
forma que todos os servidores 
ocupantes de cargo em comissão 
ou função comissionada (FC-01 a 
FC-06 e CJ-1 a CJ-4) deverão en-
tregar à Seção de Cadastro e Re-
gistro Funcional, até 09/11/2012, 
a declaração referente à Resolu-
ção nº 156/2012-CNJ. Já no que 
diz respeito às certidões negati-
vas, somente deverão entregá-
-las os servidores ocupantes de 
funções comissionadas FC-05 e 

FC-06, bem como os ocupantes 
de cargo em comissão (CJ-1 a 
CJ-4). Os documentos podem ser 
encaminhados por e-mail para o 
endereço pessoal.cadastroelota-
cao@trf5.jus.br, por intermédio 
do sistema FLUXUS ou, ainda, 
entregues pessoalmente. A Sub-
secretaria de Pessoal informa 
que disponibilizou na Intranet 
a declaração e os links para os 
servidores obterem as referidas 
certidões.

Na próxima segunda-feira 
(8/10), inicia a parte prática do 
“Seminário de Atualização: a 
prática do Processo Penal da 
Justiça Federal”. Nessa nova 
etapa, os treinamentos serão 
comandados por servidores da 
Secretaria Judiciária do TRF5 
que vivenciam esse tipo de 
prática no dia a dia. O primeiro 
tema a ser discutido será “In-
quérito Policial”, que terá como 
palestrante o servidor José Ave-
lino. Ele abordará a tramitação 
dos inquéritos policiais entre o 
Ministério Público Federal e a 
Polícia Federal, além dos con-
ceitos e procedimentos adota-
dos no âmbito do TRF5 sobre 
os processos que tramitam em 
segredo de justiça. O evento 
ocorrerá, das 9h às 12h, na Sala 
das Turmas Norte, no edifício-
-sede desta Corte. Quem tiver 
interesse ainda pode se inscre-
ver através de e-mail: ndrh-trei-
namento@trf5.jus.br.

Um total de 250 propostas foram 
selecionadas para serem debatidas 
na I Jornada de Direito Comercial, 
entre os dias 22 e 24/10. O evento, 
composto por quatro comissões de 
trabalho, será coordenado por pro-
fessores especialistas e está dividido 
nos seguintes temas: “Empresa e es-

tabelecimento”, “Direito societário”, 
“Obrigações empresariais contra-
tos e títulos de crédito”, e “Crise da 
empresa: falência e recuperação”. Os 
interessados em participar da Jorna-
da têm até o dia 14 de outubro para 
se inscrever pelo portal do Conselho 
da Justiça Federal (www.cjf.jus.br).


