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Exames periódicos: NAS convoca servidores

Palestra esclarece 
dúvidas sobre
declaração do IRPF

de Março

QUINTA

Conciliação na JFRN

Sustentação oral por videoconferência

Conselho de Administração aprova reajuste 
de 13,23% para servidores, referente à VPI 

Aniversariantes
Juiz Federal 

André Carvalho Monteiro
Vice-Diretor do Foro da 

SJAL

Wallace José Medeiros Ribeiro
Núcleo de Assistência à Saúde
Thaís Silva da Câmara
Divisão de Comunicação Social
Yago Vieira Vidal
Subsecretaria de Apoio Especial
Valéria Alves Neris
Subsecretaria de Recursos

Conselho de Admi-
nistração do Tribunal 

Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 aprovou, 
ontem, por unanimidade, 
o requerimento admi-
nistrativo subscrito por 
servidores do Tribunal, 
para que seja assegurada 
a correção de seus venci-
mentos no percentual de 
13,23%, retroativamente a 1º de 
maio de 2003. O índice é referente 
ao reajuste decorrente da aplica-
ção da Lei nº 10.698, de 2 de julho 
de 2003, que instituiu a Vantagem 
Pecuniária Individual - VPI para 
todos os servidores públicos fede-
rais ativos e inativos dos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário 
da União, das autarquias e funda-
ções públicas federais, ocupantes 
de cargos efetivos ou empregos 
públicos. A correção é extensível a 
todos os servidores desta Corte e 
da Justiça Federal na 5ª Região. 
Homologação – De acordo com 

o relator do requeri-
mento, o presidente do 
TRF5, desembargador 
federal Rogério Fialho 
Moreira, a implantação 
do índice em questão 
na remuneração dos 
servidores do Tribunal 
e da Justiça Federal na 
5ª Região, bem como o 
pagamento das respec-

tivas diferenças, somente podem 
ocorrer após a homologação desta 
decisão pelo Conselho da Justiça 
Federal e também quando houver 
disponibilidade orçamentária e 
financeira para tanto. Além disso, 
deve ser respeitada a prescrição 
quinquenal.

O Núcleo de Assistência à Saúde (NAS) con-
voca os aniversariantes de janeiro a julho de 
2016 que não têm plano de saúde para se 
cadastrarem até a próxima segunda-feira (4) 
nos sistemas do setor. Segundo o NAS, a falta 
de cadastramento implicará na não realiza-
ção dos exames periódicos no ano corrente. 

O NAS lembra que tanto os servidores que 
possuem plano de saúde quanto aqueles 
que fizeram aniversário em datas anteriores 
à citada e querem se submeter aos exames 
regulares, podem comparecer ao NAS a qual-
quer tempo. Mais informações com Etelvina, 
Regina ou Áurea, nos ramais 9296 ou 9866.

A Primeira e Terceira Turmas do 
TRF5 inauguram, hoje, a susten-
tação oral por videoconferên-
cia, assim como ocorreu com a 
Quarta Turma, na última terça-

A Justiça Federal do Rio Grande 
do Norte (JFRN) promoverá, de 11 
a 20 de abril, um grande mutirão 
de conciliação, envolvendo mais 
de 1.000 processos. O trabalho faz 
parte das atividades do Centro de 
Conciliação instalado na JFRN e 
contará com o apoio de 32 con-
ciliadores. Dos mais de mil casos 
selecionados, 800 ainda se encon-
tram na fase pré-processual. Esta-
rão com processos para conciliação 
a Caixa Econômica Federal, o INSS, 
o Conselho Regional de Engenha-
ria, o Conselho Regional de Cor-
retores de Imóveis, a Ordem dos 
Advogados do Brasil e o Instituto 
de Pesos e Medidas (IPEM). (Com 
informações da Ascom/JFRN)

-feira (29). A novidade é uma 
inovação trazida com o Novo 
Código de Processo Civil, em 
vigor desde o último dia 18 de 
março.

As dúvidas sobre como declarar 
o Imposto de Renda Pessoa Físi-
ca 2016 poderão ser esclarecidas 
durante a palestra que a Escola de 
Administração Fazendária (ESAF) 
promoverá hoje (31), a partir das 
10h, no auditório da Superinten-
dência de Administração do Minis-
tério da Fazenda em Pernambuco, 
na Av. Alfredo Lisboa, nº 1168, 4º 
andar, no bairro do Recife Anti-
go. As inscrições são gratuitas e 
podem ser realizadas pelo e-mail: 
eventos.centresafpe@fazenda.gov.
br. O palestrante será o auditor 
fiscal da Receita Federal, Wilson 
Rodrigues de Aquino.


