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O
Juiz Rudival Gama
recebe título
Honoris Causa 

Juiz Sérgio Murilo
Queiroga se despede 
da TNU

Conselho da Justiça Federal libera R$ 801 milhões em RPVs 

de Junho

SEGUNDA Equalização da força de trabalho

Conselho de Administração aprova alteração 
de percentual de participação do TRF5

Plano de Saúde:

Juiz Federal 
José Vidal da Silva Neto

SJCE – Fortaleza

Heitor de Albuquerque Wanderley
Divisão da 2ª Turma

Rosa de Lima de Almeida Freitas
Divisão da 3ª Turma

Kátia Rejane Alves Rios
Subsecretaria do Plenário

Alberto Pinto Lopes Júnior
Divisão de Protocolo e Distribuição

Aniversariantes

Conselho de Admi-
nistração do Tribu-

nal Regional Federal da 
5ª Região - TRF5 forma-
lizou, durante a sessão 
realizada na última quar-
ta-feira (22/06), a altera-
ção dos percentuais de 
participação no custeio 
do plano de saúde dos 
magistrados e servidores. 
Vários fatores determi-
naram essa deliberação, 
especialmente a redução 
dos recursos orçamentários para 
pagamento desse benefício e a 
impossibilidade de remanejamento 
de verbas de custeio e investimen-
to para esse fim. Neste mês de 
junho, o percentual aplicado foi de 
60% e ele continuará a se reduzir 
ao longo do ano, gradativamente, 
até atingir o patamar de 30%.  O 
Conselho acolheu a proposta de di-
minuição escalonada da participa-
ção do TRF5, sugerida durante reu-
nião com os servidores, para evitar 
uma redução brusca para 40%, per-
centual estabelecido em resoluções 

anteriores. A ideia é permitir aos 
magistrados e servidores um tem-
po maior para reorganizarem seus 
orçamentos domésticos. A medida 
se aplica tanto aos beneficiários 
do seguro saúde contratado pelo 

O Conselho da Justiça Federal 
(CJF) liberou aos tribunais regio-
nais federais (TRFs) o montante 
de  R$ 801.559.886 milhões para 
pagamento das requisições de 

pequeno valor (RPV´s), autuadas 
em maio de 2016. Nos seis estados 
que compõem a 5ª Região (Per-
nambuco, Paraíba, Rio Grande do 
Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe) 

serão beneficiadas 18.858 pesso-
as. O valor total a ser depositado 
pelo TRF5 e liberado aos bene-
ficiários, partir do dia 8 de julho, 
será de R$ 110.639.791,79.

TRF5 (SulAmérica), como 
aos usuários dos planos 
institucionais das Seções 
Judiciárias do Rio Grande 
do Norte e da Paraíba 
(Unimed). 
Comissão - Uma comis-
são, que conta com re-
presentação do sindicato 
dos servidores, vem se 
reunindo regularmente 
para estudar alternativas 
ao atual modelo de pla-
no de assistência à saú-

de. Nas próximas semanas, deverão 
ser apresentadas propostas com o 
objetivo de tornar mais atrativo o 
plano institucional do Tribunal, in-
clusive com possibilidade de nova 
contratação, se for necessária.

O Grupo de Traba-
lho (GT) que trata da 
equalização da força 
de trabalho no âmbi-
to da Justiça Federal 
na 5ª Região pro-
moveu sua primeira 
reunião, na última 
quarta-feira (22), na 
Sala de Sessões do 
Conselho de Administração do 
TRF5. Criado para a implemen-
tação da Resolução n. 219/2016  
do Conselho Nacional de Justiça, 
que dispõe sobre a distribuição 
de servidores, de cargos em co-

missão e de funções de confiança 
nos órgãos do Poder Judiciário de 
primeiro e segundo graus, o GT 
é  coordenado pelo juiz federal 
auxiliar da Presidência, Leonardo 
Resende.

O Diretor do Foro da Justiça Fede-
ral na Paraíba, juiz federal Rudival 
Gama do Nascimento, recebeu, na 
última terça-feira (21/06), o título 
Honoris Causa do Centro Univer-
sitário de João Pessoa – Unipê, em 
solenidade comemorativa aos 45 
anos de fundação da Instituição.

O juiz federal Sérgio Murilo Wan-
derley Queiroga, da Turma Recur-
sal da Seção Judiciária da Paraíba, 
participou, no dia 16 de junho, de 
sua última sessão como membro 
da Turma Nacional de Uniformiza-
ção dos Juizados Especiais Federais 
(TNU). Na ocasião, o magistrado foi 
homenageado por seus pares.


