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     Avisos das Turmas

Comitê da Autogestão em Saúde debate sugestões das associações e sindicatos

Imposto de Renda

Revista

de Fevereiro

QUINTA

Jornal Mural TRF Hoje

Periódico ganhará novo formato e 
passará a ser semanal

partir da próxima semana, o 
Jornal Mural TRF Hoje, bo-

letim elaborado pela Divisão de 
Comunicação Social (DCS) do 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5, passará a ser publi-
cado uma vez por semana, todas 
as quartas-feiras. Contudo, o pe-
riódico não será mais impresso; 
passará a ser enviado por e-mail 
e WhatsApp e disponibilizado no 
site do TRF5, na área “Imprensa”.  
A medida atende a uma demanda 
dos novos tempos, cujos avanços 
tecnológicos, advindos da revolu-
ção digital, modificaram as formas 
e a velocidade da comunicação. 
Além disso, está alinhada ao Plano 
de Logística Sustentável (PLS) do 
TRF5, que definiu, entre seus obje-
tivos, a racionalização do consumo 
e a eficiência do gasto público di-
retamente relacionadas aos indi-
cadores “Papel” e “Impressões”, 
em consonância com o Processo 
Judicial eletrônico (PJe). No PLS 
foi estabelecido, em 2015, que o 
TRF5 iria reduzir, até 2020, 30% do 
volume de impressões e de gasto 

A

Representantes do Comitê 
Executivo do Programa de Au-
togestão em Saúde da Justiça 
Federal da 5ª Região, entidades 
representativas dos servidores 
e magistrados e, por videocon-
ferência, o juiz federal Hallison 
Bezerra, representando a Justiça 
Federal no Rio Grande do Norte 
(JFRN), estiveram reunidos, na 
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com toner e 15% do consumo de 
papel, visando a diminuir o impac-
to ambiental.
Notícias via WhatsApp – A partir 
dessa mudança, a Comunicação 
intensificará a divulgação das notí-
cias por três canais: Painel Digital, 
site e Intranet do TRF5 e WhatsA-
pp, via Lista de Transmissão. In-
teressados em receber o boletim 
“TRF5 Notícias” pelo WhatsApp 
devem salvar o número de telefo-
ne da DCS ([81] 98726.6126) em 
seus celulares e, em seguida, en-
viar uma mensagem, solicitando 
cadastro. Outra opção é enviar a 

Já está disponível na intranet do 
TRF5 (intranet.trf5.gov.br) o infor-
me de rendimentos para entrega 
da Declaração de Ajuste Anual do 
Imposto sobre a Renda da Pessoa 
Física (DIRPF) 2020. Aqueles que 
possuem o plano de saúde Sula-
mérica também já podem baixar o 
comprovante anual de pagamento 
do convênio. Para acessar as infor-
mações, o usuário deve preencher 
os campos de login e senha da 
área “Recursos Humanos”, no can-
to direito da página da Intranet.

solicitação para o e-mail: comuni-
cacaosocialtrf5@gmail.com. 

quinta-feira (20), na Sala do Con-
selho de Administração do Tribu-
nal Regional Federal da 5ª Região 
- TRF5. O objetivo foi debater 
sugestões apresentadas pelos 
colaboradores das Seccionais, das 
associações e sindicatos, como 
regras de coparticipação, inclusão 
de agregados e manutenção do 
auxílio-saúde. A ideia é construir 

um Plano em con-
junto com todas as 
partes interessadas, 
a fim de oferecer aos 
usuários uma op-
ção mais vantajosa e 
serviços de qualidade 
em relação aos pla-
nos de saúde exis-
tentes no mercado.

A Primeira Turma de Julgamen-
to do TRF5 informa que a ses-
são prevista para hoje (27) não 
será realizada. Os processos que 
não foram julgados no dia 20/2 
(e ficaram adiados) poderão ter 
seu julgamento na próxima reu-
nião do colegiado, que aconte-
cerá no dia 5/3, a partir das 9h. 
Também não haverá sessão da 
Terceira Turma.

Será lançada ama-
nhã (28) a 143ª 
edição da Revista 
de Jurisprudência 
(versão digital). O 
periódico, publica-
do bimestralmen-
te pelo Gabinete 
da Revista, conta 
com pouco mais de 300 páginas, 
que trazem os principais julgados 
do TRF5. Destaque para mais um 
julgamento histórico, o primeiro 
processo julgado pelo TRF5, cuja 
relatoria coube ao desembargador 
federal emérito Araken Mariz. A 
revista está disponível no site do 
TRF5 (www.trf5.jus.br).


