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JF alerta para tentativa de fraude contra beneficiários de precatório e RPV

Número correto 
do CNPJ da
SulAmérica

Dia Internacional 
da Mulher

Auxílio-Saúde: 
comprovantes 
de pagamento

nica represen-
tante do sexo 

feminino entre os 
desembargadores 
federais do TRF5, 
Margarida Cantarelli 
será homenageada, 
no próximo dia 20 
de março, pela Seção 
Judiciária da Paraíba 
(SJPB), por ocasião 
da sua aposenta-
doria. A solenidade 
será realizada às 16h30, no Fórum 
Desembargador Federal Ridalvo 
Costa, na Justiça Federal da Pa-
raíba, em João Pessoa, e contará 
com um concerto da Orquestra 
Sinfônica Jovem. A homenagem 
dos paraibanos terá também a 

entrega do título de 
cidadã pessoensse à 
magistrada, proposto 
pelo vereador Lucas 
de Brito Pereira. 
Trajetória - Margari-
da Cantarelli foi em-
possada no TRF5 no 
dia 9 de dezembro de 
1999. Durante a sua 
gestão na presidência 
da Corte, no biênio 
2003-2005, a magis-

trada expandiu a Justiça Federal, 
ao instalar varas federais em 11 
municípios dos estados que com-
põem a 5ª Região; e os Juizados 
Especiais Federais Virtuais – Creta, 
visando à aceleração do processo 
de informatização.

O Conselho da Justiça Federal 
(CJF) faz um alerta sobre tentati-
vas de fraudes que estão sendo 
feitas, por telefone, por pessoas 
que se identificam como repre-
sentantes do CJF ou de outros 

órgãos da Justiça Federal, solici-
tando aos credores de precatórios 
ou RPVs um depósito em dinheiro, 
sob a alegação de uma suposta 
diferença no pagamento referente 
a Imposto de Renda, taxa admi-

nistrativa ou honorário do INSS. 
O CJF esclarece que os órgãos da 
Justiça Federal não fazem ligações 
telefônicas nem enviam mensagens 
solicitando o referido depósito. Ao 
receber uma ligação ou mensagem 

desse tipo, o beneficiário deverá 
entrar em contato com o CJF ou 
com as demais instituições da 
Justiça Federal. Os meios de con-
tato podem ser obtidos nos sites 
www.cjf.jus.br e www.jf.jus.br.

A Divisão de Folha de Paga-
mento (DFP) orienta os servi-
dores que, ao fazer a decla-
ração do Imposto de Renda 
Pessoa Física (IRPF), ano base 
2013, o número do CNPJ da 
SulAmérica que deverá ser in-
formado é o 01.685.053/0001-
56. Mais informações com 
Danielle, pelo ramal 9345.

A Divisão de Folha de Pagamento 
(DFP) lembra aos servidores que 
recebem auxílio-saúde que o pra-
zo da entrega dos comprovantes 
de pagamento do plano de saúde 
dos meses de março/2013 a mar-
ço/2014, encerra no dia 31 deste 
mês. A DFP alerta para a importân-
cia da entrega desses comprovan-
tes, visto que eles garantem a ma-
nutenção do benefício. Contudo, a 
partir do mês de abril, a prestação 
de contas dos pagamentos só de-
verá ser feita em 2015. Mais infor-
mações: ramal 9345.

A Associação dos Servidores da 
Justiça Federal na Paraíba (Assejuf-
-PB) antecipou as comemorações 
do Dia Internacional da Mulher 
(8 de Março) para esta sexta-feira 
(7), no auditório da JFPB, com uma 
vasta programação. Às 8h será ce-
lebrada Missa em Ação de Graças, 
seguida de café da manhã. Às 10h, 
o evento será aberto oficialmente, 
com saudação às mulheres pela 
diretora do Foro, juíza federal He-
lena Fialho e, na sequência, show 
acústico do músico Marcos More-
no. A programação será encerrada 
com palestra sobre violência do-
méstica contra a mulher, proferida 
pela juíza Rita de Cássia, do Tribu-
nal de Justiça da Paraíba, além de 
distribuição de rosas, sessão de 
cuidados com a pele e sorteio de 
brindes.


