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Novo prazo para migrar para Funpresp-Jud

Vacinação contra HPV e Herpes Zóster
de Agosto

QUARTA

Ronivon de Aragão 
convocado para 
o STJ

Eleições 2016: Manoel Erhardt palestra 
em seminário do TRE-PE
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Divisão de Protocolo e Distribuição

Quinta-feira (11.08) – Feriado
Alex Demóstenes de Jesus F. de Lima
Gab. Des. Fed. Élio Siqueira Filho
Raphael Alves da Silva
Resource - Informática

Aniversariantes

a próxima sexta-feira (12/08), 
o desembargador federal 

Manoel Erhardt participa do semi-
nário “Eleições 2016 – O Olhar do 
Tribunal de Contas do Estado e da 
Justiça Eleitoral sobre a Inelegibili-
dade”, que será realizado no Cen-
tro de Convenções da cidade de 
Caruaru, a partir das 9h. O magis-
trado, que também é desembarga-
dor eleitoral do Tribunal Regional 
Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), 
palestra no segundo painel, cujo 
tema é “Justiça Eleitoral: a inele-
gibilidade do candidato advinda 
pela reprovação de contas”. Erhar-
dt dividirá a mesa com o minis-

tro do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), Henrique Neves. O evento é 
uma parceria entre o Instituto de 
Direito Eleitoral e Público de Per-
nambuco (IDEPPE), o Tribunal de 
Contas do Estado de Pernambuco 
(TCE-PE), a Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB-PE) e o TRE-PE.  
Inscrições - O seminário é aberto 
ao público, mas tem como foco a 
participação de juízes eleitorais, 
servidores da Justiça Eleitoral, 
advogados e acadêmicos. As ins-
crições custam R$50 e devem ser 
realizadas pelo site do IDEPPE. O 
desembargador Manoel Erhardt 
também participa da próxima edi-

ção da revista Argumento, na qual 
debate com o cientista político Ju-
liano Domingues sobre o instituto 
do Impeachment.

O membro ou servidor públi-
co federal nomeado antes de 
14/10/2013 ganhou novo prazo 
para fazer a opção de migração 
do Regime Próprio de Previdên-
cia Social (RPPS), que proporcio-
na uma aposentadoria integral 
ou pela média remuneratória, 
para o novo regime (Funpresp-

-Jud), que garante uma aposenta-
doria limitada ao teto do Regime 
Geral de Previdência Social (RGPS/
INSS). Os interessados têm até o 
dia 28/07/2018 para fazer a opção, 
como participante patrocinado, 
com direito à contrapartida da 
União. Quem preferir se manter no 
regime antigo também pode ade-

rir à Funpresp-
-Jud como par-
ticipante vinculado, para ter uma 
renda suplementar na aposenta-
doria. O analista administrativo da 
Seção de Aposentadorias e Pen-
sões da Subsecretaria de Pessoal 
do TRF5, Eliabe Ferreira dos San-
tos, explica que essa opção não 

tem a contrapartida da União, 
mas mantém o regime da inte-
gralidade ou da média remune-
ratória, podendo ser uma alter-
nativa para compensar as perdas 
com a aposentadoria. Mais infor-
mações pelo ramal 9876.

A parceria entre 
o Núcleo de As-
sistência à Saúde 
(NAS) do TRF5, a 
Associação dos 
Servidores da Jus-
tiça Federal no 
Estado de Pernam-
buco – Asserjufe e 
a Clínica Imunidade 
vai proporcionar re-
dução no preço das 
vacinas para HPV e 
Herpes Zóster. De 
acordo com o NAS, o preço de 
mercado da imunização contra 
HPV (são necessárias 3) custa 
cerca de R$ 430, enquanto que 

para a Herpes Zóster 
(dose única) fica na 
ordem de R$ 480. A 
Clínica Imunidade irá 
cobrar para os servi-
dores, magistrados e 
respectivos familiares 
o valor de R$ 283,10  
(dose de HPV) e R$ 
336,87 (Herpes Zós-
ter). Interessados na 
imunização têm até o 
dia 19/08 para con-
tatar o NAS (Etelvina 

ou Regina: 9866/ 9296/9935), 
para que este, por sua vez, possa 
informar à Clínica a quantidade 
de doses das vacinas.

O juiz federal 
Ronivon de 
Aragão, titular 
da 2ª Vara da 
Seção Judici-
ária de Sergi-
pe, está atu-
ando como 
juiz instrutor 
do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), desde o 
dia 1º de agosto. O magistrado, 
indicado pelo ministro Og Fernan-
des, teve seu nome aprovado, por 
unanimidade, pelo Pleno do Tribu-
nal Regional Federal da 5ª Região.  
A convocação do juiz federal para 
prestar serviços àquela Corte é por 
um período de seis meses, prorro-
gável por igual período.


