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Perfil 
Cláudia Sales, servidora da SJRN, assume a SREEO

TRF5 faz convênios com escolas e cursos 

Comprovantes de 
pagamento do  
plano de saúde

Autogestão da assistência à saúde é 
discutida no TRF5

Juiz Federal Sérgio Fiúza 
Thaim de Sousa Brasil 

SJCE

Juiz Federal José Carlos 
Dantas Teixeira de Souza

SJPB

Lauro Bezerra de Oliveira Filho
Subsec. de Orçamento e Finanças
Argissa de Andrade Pereira
Subsec. de Tecnologia da Informação
Edilson Ribeiro de Andrade
Almoxarifado

O TRF5 firmou convênios com 
instituições que atuam na área 
educacional, uma parceria que 
proporcionará descontos para 
os servidores e seus dependen-
tes.  Uma dos conveniados é o 
Colégio Exponente, instituição 
que oferece da educação infantil 
ao ensino médio. Os descontos 

são de 5%, para alunos matricu-
lados no turno da manhã, e 10%, 
para o horário da tarde. Outro 
convênio é com a Unyleya, que 
oferece cursos a distância de 
extensão e pós-graduação lato 
sensu nas áreas de Direito, Admi-
nistração Pública, Contabilidade, 
Ciência da Informação, Educação 

Física, Filosofia, Fisioterapia, 
Nutrição, Saúde, Serviço Social, 
Teologia, Língua Portuguesa, 
Licitação e Contratos, MBA, 
Concursos (Preparatório), Enge-
nharia, Segurança do Trabalho, 
Arquitetura e Construção Sus-
tentável e Engenharia de Petró-
leo e Gás.

Servidora há mais 
de 20 anos da Se-
ção Judiciária do 
Rio Grande do Nor-
te (SJRN), a técnica 
judiciária Cláudia 
Virgínia Sales as-
sumiu, na semana 
passada, a Subse-
cretaria de Recursos 
Extraordinários, Es-
peciais e Ordinários 
(SREEO) com o desafio de redu-
zir o número de processos na-
quele setor. Essa é a quarta vez 
que Cláudia Sales ocupa cargos 
no TRF5. Entre os anos de 1995 
e 1996, ela trabalhou no gabi-
nete do desembargador federal 

emérito Araken Ma-
riz; de 2000 a 2003, 
ocupou a assessoria 
do gabinete do de-
sembargador federal 
Luiz Alberto Gurgel; 
em julho de 2010, 
voltou para o TRF5 e 
ficou até fevereiro do 
ano passado. Nesse 
período, trabalhou no 
gabinete do vice-pre-

sidente, Edilson Nobre. “Passei 
mais da metade dos 20 anos que 
tenho na Justiça Federal dedi-
cada aos gabinetes dos desem-
bargadores federais Luiz Alberto 
Gurgel e Edilson Nobre, aqui e no 
Rio Grande do Norte”, afirma.

Encerra amanhã (10/04), o prazo 
para os servidores que recebem 
auxílio-saúde pelo TRF5 apresen-
tarem os comprovantes de paga-
mentos dos meses de janeiro a 
março de 2013. A Divisão de Folha 
de Pagamento (DFP) lembra que, 
a partir deste ano, o comprovante 
de pagamento do plano de saúde 
só precisa ser apresentado uma 
vez por ano, conforme alteração 
na Resolução nº 002/2008 do Con-
selho da Justiça Federal, feita em 
agosto de 2012. Mais informações 
com Danielle, pelo ramal 9345.

 Diretoria Geral (DG) e a Se-
cretaria Administrativa (SA) 

do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 promoveram, on-
tem, uma reunião com o diretor 
de treinamento e desenvolvimen-
to da União Nacional das Insti-
tuições de Autogestão de Saúde 
(Unidas), o médico auditor Aníbal 
de Oliveira Valença. O objetivo foi 
esclarecer sobre a autogestão da 
assistência à saúde, modelo sem 
fins lucrativos, no qual a instituição 
ou empresa patrocina parte das 
despesas com a saúde e admi-
nistra o próprio sistema. O pales-
trante falou sobre as modalidades 
de saúde suplementar, dando um 

panorama sobre os 
planos de saúde e 
como o mercado se 
encontra atualmente. 
Para uma plateia de 
servidores bastante 
atentos, o médico apresentou vá-
rias informações, dando detalhes 
sobre exigências legais, trâmites 
necessários, entre outros pontos 
importantes. 
Coparticipação – O encontro con-
tou, ainda, com a participação do 
gestor da área de saúde do Minis-
tério Público da União (MPU) em 
Pernambuco, Roberto Calixto, que 
explicou como esse sistema vem 
funcionando, há mais de 10 anos, 

naquele órgão. “Caso o TRF5 opte 
pela autogestão, deve instituir o 
plano através da Subsecretaria de 
Pessoal, uma vez que as exigências 
são menores. O sistema deve ser 
de pré-pagamento com copartici-
pação”, sugeriu Aníbal Valença.  De 
acordo com a diretora da SA, So-
rária Caio, a expectativa é de que, 
na próxima semana, seja realizada 
outra reunião para continuar a 
discussão.


