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Agentes de segurança fazem curso de tiro 

TRU realizou 16ª sessão de julgamento 

de Maio

TERÇA

Servidores e Administração debatem 
situação do plano de saúde do TRF5 

Aniversariantes

Áurea Elisabete M. V. Pires
Servis – Setor Médico

Luiz Carlos dos Santos
Servis – Recep. Gabinete

Tiago Ferreira das Chagas
Terclima – Manut. Ar Cond.

ervidores e 
representantes 

da Administração 
do TRF5 estiveram 
reunidos, na tar-
de de ontem (16), 
na sala das Turmas 
Norte, para deba-
ter o aumento do 
seguro de saúde, 
proposto pela SulA-
mérica. O juiz federal 
Leonardo Resende, auxiliar da Pre-
sidência, traçou um panorama de 
todo o cenário das negociações em 
curso e esclareceu as medidas que 
estão sendo estudadas para redu-
zir o impacto para os usuários. O 
aumento, segundo Resende, deve-
-se a diversos fatores, dentre eles, o 
alto índice de sinistralidade, a dimi-
nuição dos recursos previstos na lei 
orçamentária para o programa e a 
migração de usuários para outros 
planos. Também participaram do 
encontro o diretor-geral em exer-
cício, Arthur Pedrosa, a diretora da 
Secretaria Administrativa, Sorária 
Caio, o diretor da Subsecretaria de 
Orçamento e Finanças, Sebastião 

Campelo, e o diretor da Subsecre-
taria de Pessoal, Onaldo Mangueira.
Propostas - Na avaliação dos 
participantes, é necessário refor-

A Turma Regional de Uniformiza-
ção de Jurisprudência (TRU) rea-
lizou, ontem (16), a 16ª sessão de 
julgamento, sob a presidência do 
coordenador dos Juizados Espe-
ciais Federais (JEFs) da 5ª Região, 
desembargador federal Paulo 
Machado Cordeiro. Foram jul-
gados vários agravos nos novos 
termos estabelecidos pela Reso-
lução nº 345/2016 do Conselho 

da Justiça Federal (CJF), que prevê 
a interposição de agravo regimen-
tal das decisões da Presidência 
que negar seguimento ao inciden-
te de uniformização. Foram julga-
dos 67 processos, tendo restado 
um para a próxima reunião, em 
razão de pedido de vista, que está 
agendada para o dia 22 de agos-
to próximo. A sessão contou com 
a participação dos juízes federais 

Sérgio Wanderley (TR/
AL), Francisco Glauber 
Alves (TR/RN), Júlio Co-
elho (3ª TR/CE), Flávio 
Roberto de Lima (1ª TR/
PE), Frederico Koehler 
(2ª TR/PE), José Eduardo 
de Melo Vilar Filho (1ª 
TR/CE), Gustavo Melo Barbosa (2ª 
TR/CE), Joaquim Lustosa Filho (3ª 
TR/PE) Marcos Antônio Garapa de 

mular o modelo de plano de 
saúde do TRF5. Para tanto, 
propôs-se a criação de uma 
comissão, com representação 
dos servidores, para estudar 
o assunto e buscar soluções. 
Dentre as alternativas a serem 
avaliadas, foram discutidos o 
aperfeiçoamento do sistema 
de coparticipação, a adoção de 
mecanismo de autogestão ou 
cogestão e a revisão dos cri-

térios de contrapartida pelo TRF5. 
Todas as sugestões serão levadas 
ao presidente, desembargador fe-
deral Rogério Fialho Moreira.

Carvalho (TR/SE) e Sérgio Murilo 
Queiroga (TR/PB), por meio de 
videoconferência.

Uma primeira turma de 
agentes de segurança do 
Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região  - TRF5, 
lotados na Subsecretaria 
de Apoio Especial (SAE), 
realizou treinamento de 
tiro, na última sexta-feira (13), no 
Batalhão de Comunicação do Exér-
cito, no bairro de Tejipió. A capaci-
tação, que consistiu em aulas teó-
ricas e práticas, foi ministrada por 
monitores do Exército Brasileiro. A 
iniciativa tem como objetivo habi-
litar agentes de segurança para a 

Reta final - Os candidatos convoca-
dos para realizarem a inscrição defi-
nitiva do XIII Concurso Público para 
Provimento de Cargos de Juiz Federal 
Substituto da 5ª Região reunidos na 
Escola da Magistratura Federal – Es-
mafe, na manhã desta segunda (16).

obtenção do porte de arma fun-
cional e atuação no grupo de se-
gurança operacional do TRF5. Em 
etapa posterior, a empresa Visacon, 
autorizada pela Polícia Federal e 
contratada por esta Corte, realizará 
os últimos exames necessários à 
concessão do porte.


