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 Juizados Especiais e Subseção do Cabo de Santo 
Agostinho já estão funcionando em novo endereço      

 

Autogestão em saúde da Justiça Federal da 5ª Região lança folder virtual                
Está disponível, no site da JFPE e Intranet, o 
link para o folder virtual contendo 
informações gerais sobre o Programa de 
Autogestão em Saúde. Elaborado por 
representantes da Justiça Federal da 5ª 
Região, o informativo conta com uma 
enquete sobre o nome do programa, para 
que os beneficiários possam opinar até o 
31/01. As alternativas são: UNISAÚDEJF5; 
JF5-SAÚDE; JUD5-SAÚDE; TRFMED 
(nome atual); TRF5-Saúde e JF VIDA.  Para 
votar, o beneficiário - entre magistrados e 
servidores, ativos e inativos, além de 
pensionistas - deverá digitar seu e-mail 
institucional ou CPF para validação. No 
informe virtual, também, é possível acessar 
conteúdos acerca da trajetória da 
Autogestão em Saúde, reuniões do Conselho 
Deliberativo e legislações voltadas para o 
programa. Também foi disponibilizado um 
vídeo do seminário ocorrido em novembro 
de 2019, no qual representantes dos 

Janeiro Branco: cartilha elaborada pelo CNJ está disponível na Intranet e Portal                     

tribunais regionais do trabalho da 5ª e da 6ª 
regiões relatam as experiências dos seus 
respectivos TRTs com a autogestão em 
saúde. A Autogestão buscará oferecer 
serviços em saúde com valores justos e 
atraentes para os magistrados e servidores 

JFPE divulga Portaria com os feriados e pontos facultativos para 2020       

A Direção do Foro da JFPE publicou, na última 
quarta-feira (22), a Portaria nº 12/2020, que 
estabelece a relação dos dias considerados como 
feriados e pontos facultativos para o ano de 2020 
que abrangem as subseções e sede da Seção 
Judiciária de Pernambuco. Nos dias de feriado, a 
Justiça Federal funcionará em regime de Plantão 
Judiciário. Os prazos processuais, com início ou 
fim nas datas indicadas, na portaria serão 
prorrogados até o primeiro dia útil subsequente. 
A portaria  está disponível na Intranet e no 
Portal. 

Em uma ação de incentivo ao movimento 
Janeiro Branco,  que promove a 
conscientização sobre saúde mental e a 
compreensão de temas como depressão e 
ansiedade, o Núcleo de Assistência à 
Saúde (NAS) do TRF5 recomenda a 
leitura da cartilha “Saúde mental e 
trabalho no Poder Judiciário”, elaborada 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
A cartilha esclarece dúvidas sobre fatores 

ativos e inativos, pensionistas, dependentes 
(cônjuge e filhos) e agregados. Os atuais 
agregados dos planos contratados com o 
Tribunal terão migração garantida; já os 
novos deverão se adequar aos critérios a 
serem definidos em regulamento futuro. 

A 14ª, a 15ª e a 19ª Varas, que compõem os 
Juizados Especiais Federais (JEFs), e a 34ª 
e 35ª Varas, da Subseção do Cabo de Santo 
Agostinho, já estão realizando suas 
atividades na Avenida Mascarenhas de 
Morais, nº 6211, no bairro da Imbiribeira. 

No caso da Subseção do Cabo, o 
atendimento também continua sendo 
realizado no imóvel localizado na Rua 
Projetada C, nº 103, Loteamento Pinzón da 
Cidade Garapú, no município do Cabo de 
Santo Agostinho. Apenas as perícias 
médicas foram transferidas integralmente 
para o endereço da Imbiribeira. Além dos 
JEFs e Cabo de Santo Agostinho, a 
Subseção de Jaboatão dos Guararapes, 
composta pelas 29ª e 30ª Varas, também 
está com mudança prevista para o mês de 
fevereiro.  A mudança é fruto de um acordo 
de compartilhamento do espaço onde 
funciona a Superintendência da Infraero, e 
visa à redução de custos por parte da 
Justiça Federal, que passa a contar com 
uma estrutura mais ampla e de fácil acesso 
p a r a  m a g i s t r a d o s ,  s e r v i d o r e s  e  
jurisdicionados. 

que contribuem para o adoecimento, 
principais tipos de transtornos mentais e 
promoção de saúde no trabalho, entre 
outros assuntos. A cartilha, também, traz 
dicas de hábitos saudáveis que podem 
melhorar a qualidade de vida das pessoas, 
como a prática de atividades físicas e uma 
alimentação mais equilibrada. O material 
encontra-se disponível para download na 
Intranet e no Portal da JFPE. 
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