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Pleno aprova resolução que dispõe sobre Autogestão em Saúde

Inventário 2019
de Novembro

QUINTA
Aniversariantes

Esmafe comemora 20 anos
á 20 anos, o Tribunal 
Regional Federal da 

5ª Região – TRF5 criava, 
através da Resolução nº 
16/99, a Escola de Magis-
tratura Federal da 5ª Re-
gião - Esmafe, com objeti-
vo de ampliar a formação 
e o aperfeiçoamento dos 
magistrados. Para come-
morar as duas décadas de 
existência, a Escola con-
tará com uma programa-
ção especial na próxima 
segunda-feira (25), com a realização 
de um seminário e a inauguração 
de uma galeria de ex-diretores. A 
partir das 14h, na Sala Capibaribe 
do TRF5, o presidente da Corte e o 
diretor da Esmafe, respectivamente 

H

O Pleno do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região – TRF5 apro-
vou, ontem (20), a Resolução nº 
11, que dispõe sobre a implan-
tação do Plano de Assistência 
à Saúde do TRF5 e das Seções 
Judiciárias vinculadas – TRFMED, 
sob a modalidade autogestão. A 
medida é um passo importante 
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para a concretização do proje-
to, pois viabiliza a criação de um 
fundo para manter recursos finan-
ceiros destinados ao programa. De 
acordo com a Resolução, em caso 
de adesão ao sistema de autoges-
tão, os serviços de saúde serão 
prestados por profissionais espe-
cializados e entidades afins, me-

desembargadores federais Vladimir 
Carvalho e Rogério Fialho Moreira, 
farão a abertura do Seminário 20 
anos da Esmafe. O evento conta-
rá com palestras dos ministros do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

diante celebração de editais 
de credenciamento, contratos, 
convênios, ajustes, entre ou-
tros. Já as questões referentes 
aos beneficiários, inscrições, 
assistência, cobertura, aten-
dimento, custeio e adminis-
tração serão disciplinadas em 
regulamento próprio, a ser aprovado posteriormente pelo Plenário.

Marcelo Navarro Ribeiro 
Dantas e Luiz Alberto Gurgel 
de Faria. Ribeiro Dantas abor-
dará o tema “As Escolas de 
Magistratura e a moderniza-
ção do Judiciário”. Já Gurgel 
de Faria falará sobre “O papel 
das escolas de magistratura 
na formação do juiz do sé-
culo XXI”. O ministro José de 
Castro Meira também presti-
giará o evento. 
Inscrições - Quem quiser 
participar do Seminário pode 

se inscrever gratuitamente através 
do link bit.ly/Esmafe20, até o dia 
25/11. A programação encerra com 
a inauguração da Galeria dos Ex-
-Diretores da Esmafe, no hall do 
auditório da Escola. 

As unidades do TRF5 responsá-
veis pela conferência prévia dos 
bens patrimoniais existentes em 
seus respectivos setores têm até 
amanhã (22/11) para enviar os 
dados, concluindo a primeira fase 
dos trabalhos, a partir do “relató-
rio de carga” gerado no sistema 
GEAFIN. Eventuais inconsistências 
serão solucionadas com apoio 
do Núcleo de Gestão Patrimonial 
(NGP) e pela Comissão de Inven-
tário. A expectativa da Adminis-
tração do TRF5 é a de que, com 
a nova sistemática do Inventário 
2019, que inclui a colaboração 
das unidades, a conclusão dos 
trabalhos ocorra antes do prazo 
legal, 31 de janeiro de 2020.

Forró - Quem gosta das comemo-
rações do período junino poderá 
curtir um arraial fora de época, de 
amanhã (22) até domingo (24), na 
Avenida Rio Branco, no centro do 
Recife. A programação conta com 
trio pé de serra, feira de artesanato, 
oficina de acordeon e muita quadri-
lha. Toda a programação é gratuita.


