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Abertas as inscrições para o seminário sobre a Judicialização da Saúde no Brasil

de Setembro

QUARTA

NAS reforça campanha para realização 
de exames periódicos de saúde

ocê já brincou de 
olhar sua imagem, 

em tamanho real, 
através das molduras 
do Instagram afixa-
das nos banheiros 
masculinos e femini-
nos do edifício-sede 
do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região 
– TRF5? Trata-se de 
uma divertida forma 
encontrada pela Divi-
são de Comunicação 
Social e pelo Núcleo 
de Assistência à Saú-
de (NAS) para lembrar 
aos servidores e magistrados do 
TRF5 da necessidade de se man-

Plano de Saúde
irregular

Cejusc

Aniversariantes

Estão abertas, até o próximo 
dia 16, as inscrições para o 
seminário sobre a Judicializa-
ção da Saúde no Brasil, que 
acontece nos dias 19 e 20 de 
setembro, na Sala Capibaribe, 
no 1º andar do edifício-sede 

ter em dia com os cuidados com 
a saúde. A iniciativa faz parte do 

do TRF5. O evento é voltado para 
membros das carreiras jurídicas, 
magistrados, procuradores da 
República, defensores públicos, 
advogados e servidores federais. 
Temas como “Critérios da teo-
ria da decisão na judicialização 
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da saúde”, “A importância das 
informações técnicas”, “Parâme-
tros para concessão judicial de 
medicamentos”, além de outros, 
serão apresentados no encontro. 
Dentre os palestrantes estão os 
desembargadores federais Edilson 

Programa de Exames 
Periódicos de Saú-
de que, desde o seu 
lançamento, em 2015, 
compreende avalia-
ção clínica, exames 
complementares e 
exames específicos 
para grupos de risco, 
realizados, preferen-
cialmente no mês de 
aniversário do magis-
trado ou servidor. O 
objetivo do progra-
ma é a promoção da 
saúde, bem como a 
prevenção e o diag-

nóstico antecipado de enfermida-
des dos que fazem o TRF5.

O programa Via Legal des-
ta quarta-feira (13/09) mostra 
como funcionava um esquema 
ilegal de uma falsa operadora de 
saúde que atuava em Pernam-
buco. O Instituto de Desenvolvi-
mento Social Humano da Saúde 
(IDSH) informava aos seus be-
neficiários que oferecia serviços 
de consultas médicas e exames, 
mas, em vários casos, os proce-
dimentos não eram autorizados. 
Isso porque a entidade sequer 
tinha registro na Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar (ANS). 
Diante das irregularidades, o su-
posto plano e o proprietário da 
empresa foram condenados pela 
Justiça Federal a ressarcir os as-
sociados pelos prejuízos e, ainda, 
ao pagamento de indenização 
por danos morais coletivos. Con-
fira esta e outras reportagens no 
Via Legal, que vai ao ar às 21h, 
na TV Justiça. Assista também 
pela internet, no www.youtube.
com/programavialegal.

Pereira Nobre Júnior e Rubens 
Canuto. No dia 19, as palestras 
acontecem das 14h às 18h e, 
no dia 20, das 8h30 às 12h15. 
As inscrições, gratuitas, podem 
ser feitas pelo e-mail: escolaa-
gu.pe@agu.gov.br.

Conciliadores em formação do Cen-
tro Judiciário de Solução de Confli-
tos e Cidadania (Cejusc) da Subse-
ção de Petrolina irão participar do 
mutirão de audiências de concilia-
ção no Cejusc do Tribunal de Justiça 
de Pernambuco (TJPE), também em 
Petrolina. O mutirão acontecerá du-
rante o mês de setembro e há previ-
são de que sejam realizadas mais de 
300 audiências. As demandas dos 
processos incluídos serão cíveis, de 
família, comerciais e previdenciárias.

Visita aos JEFs - O 
presidente do TRF5, 
desembargador federal 
Manoel Erhardt, reali-
zou, ontem (12), visita 
de cortesia ao edifício-
-sede dos Juizados Especiais Federais 
(JEFs), no centro do Recife. Em pauta, 
assuntos de interesses de magistra-
dos e servidores, como melhoria da 
infraestrutura do ambiente de traba-
lho, estacionamento para servidores, 
distribuição de processos e perícias 

médicas. Também estiveram presen-
tes a juíza federal auxiliar da Presi-
dência, Joana Carolina Lins Pereira, o 
diretor-geral do TRF5, Fábio Paiva, o 
diretor do Foro da JFPE, juiz federal 
Frederico Azevedo, e os juízes fede-
rais que atuam nos JEFs .


