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Vlademir Barbosa da Costa Júnior
Gab Des Federal José Maria Lucena
Gustavo Stephan Pedrosa Figueiredo
Gab. do Des. Federal Barros Dias
Marcos Antônio Melo de Barros
Interfort/Segurança

Servidor começa o ano com desconto 
menor no Imposto de Renda

Asserjufe firma convênio 
com ótica

JFRN inscreve para 
o projeto Escola na 
Justiça

Turmas Recursais da JFPE julgam mais 
de 20 mil ações em 2011

contracheque de 
janeiro vem com 
uma boa notícia 

para os servidores: des-
conto menor no Imposto 
de Renda Pessoa Física 
(IRPF). Segundo a super-
visora da Divisão de Fo-
lha de Pagamento, Joana 
D’Arc Sampaio Barros, a 
redução do valor retido 
na fonte ocorreu devido 
à modificação na base de 
cálculo da nova tabela do IRPF.  Ela 
explica que a tabela foi corrigida e 

deverá ser aplicada às declarações 
referentes ao ano-base 2012. A 

A Asserjufe comunica aos asso-
ciados que firmou convênio com 
a GG Ótica.  Amanhã (18), repre-
sentantes da empresa estarão na 
sala da Associação, localizada no 
mezanino do edifício-sede do 
TRF5, com o catálogo de óculos 
de grau, de sol e relógios, além 
de cupons promocionais válidos 

até o 
próximo 
mês de 
mar-
ço. Os servidores que quiserem 
aproveitar os descontos devem 
procurar a Asserjufe, no horário 
das 13h às 17h. Mais informações 
com Cristiane, pelo ramal 9581.

A Justiça Federal no Rio Grande 
do Norte (JFRN) abriu inscrições 
para o projeto Escola na Justiça. 
Iniciado há quatro anos, o projeto 
é voltado para alunos das escolas 
públicas e privadas com o objetivo 
de promover uma maior interação 
entre a Justiça Federal e a socieda-
de. A cada edição, os alunos são 
recebidos na sede da JFAL com 
palestras sobre cidadania, pro-
feridas por um juiz federal. Mais 
informações pelo telefone (84) 
3235-7604 ou pelo e-mail  
ascom@jfrn.jus.br.

As Turmas Recursais da Justiça 
Federal em Pernambuco fecha-
ram o ano de 2011 contabilizando 
resultados positivos. Segundo a 
diretora de Foro da JFPE, juíza 
federal Joana Carolina Lins Perei-
ra, o esforço conjunto dos juízes 
e servidores das TRs foi deter-

minante para o julgamento de 
24.322 ações, incluindo processos 
de anos anteriores. “O número 
de ações julgadas representa um 
benefício para a camada mais hu-
milde da população”, explica. As 
TRs são a segunda instância dos 
Juizados Especiais Federais.

JFAL abre inscrições 
para conciliadores 
em Arapiraca
A juíza federal Ivana Mafra Ma-
rinho, presidente do Juizado Es-
pecial Federal adjunto da 8ª Vara 
Federal em Arapiraca/AL, abriu 
processo seletivo para o preen-
chimento de quatro vagas, mais 
cadastro de reserva, para concilia-
dores. As inscrições vão até o dia 
20/01, das 14h às 18h, na sede da 
Justiça Federal em Arapiraca. São 
admitidos a participar da seleção 
bacharéis em Direito e estudantes 
devidamente matriculados no Cur-
so de Direito de quaisquer facul-
dades sediadas no município de 
Arapiraca. A função de conciliador, 
na condição de auxiliar do juízo, 
não é remunerada e o vínculo terá 
duração de dois anos, admitida a 
recondução. A função é conside-
rada atividade jurídica, para fins 
de provimento de cargos na ma-
gistratura e no Ministério Público, 
nos termos da Resolução nº 75, de 
maio de 2009, do CNJ. Confira o 
edital e mais informações no site 
da JFAL: www.jfal.jus.br

medida vai permitir um 
desconto mensal menor 
do IR no salário do servi-
dor. Outra boa notícia é 
a folha suplementar com 
o pagamento antecipa-
do de 50% da gratifica-
ção natalina. A Divisão 
da Folha de Pagamento 
informa que os valores 
referentes aos vencimen-
tos do mês de janeiro e 
o da gratificação natalina 

serão creditados na conta do ser-
vidor no mesmo dia.


