
Instituto Psiquê abre inscrições 
para diversos cursos em 2013

Para os cursos de Pós-Graduação é necessária entrevista prévia. Veja os horários 
disponíveis. A Dra. Mônica Aguiar será instrutora de alguns dos cursos em que não 
é necessária a formação em Psicologia. Inscrições e reservas de vagas para todos 
os cursos já estão abertas. Programação e custos no site www.clinicapsique.com

Mais informações: (71) 3345-0606 e (71) 8314-9455

Aniversariantes
Hoje: Dr.Eduardo Gomes Carquei-
ja, juiz federal de Juazeiro, Emilio 
Paim Otero (NUCOI), Maria de Fátima 
Mendes Senna (11ª Vara), Martina 
Oliveira (Alagoinhas), Ana Paula Lins 
(Juazeiro), Mateus da Silva (5ª Vara), 
Tainá de Araujo (12ª Vara), Abigail 
Melo (Delta) e Daniela Oliveira (AS-
SERJUF). Amanhã: Ana Maria de As-
sis Oliveira (18ª Vara) e Élson Bahia 
Rodrigues (Representação do TRF1).
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O Pro Social realiza de 15 de ja-
neiro até 15 de fevereiro as inscrições 
para o auxílio material escolar referen-
te ao ano de 2013, em conformidade 
com a Resolução/Presi 670-026 de 
22/12/2008. 

O auxílio é concedido aos servidores 
inscritos no Pro Social com dependentes 

Pro Social abre inscrições para 
Auxílio Material Escolar/2013

matriculados em instituições de ensino 
público ou particular do 1º ao 9º ano do 
ensino fundamental.

Para facilitar o processo de inscrição, 
o Pro Social encaminhou e-mail a todos 
os servidores com um arquivo anexo con-
tendo o formulário de solicitação do auxí-
lio material escolar 2013.

O referido formulário deverá ser en-
tregue na Seção de Benefícios Sociais, 
devidamente preenchido, assinado pelo 
titular e acompanhado dos documentos 
comprobatórios da matrícula de cada de-
pendente, que deverão conter de forma 
explícita: o nome do aluno, a série (que 
deve vir acompanhada da palavra ensino 
fundamental), o ano, carimbo e/ ou iden-
tificação da escola.

Considerando que o titular cedido, 
requisitado, comissionado ou com lota-

ção provisória não poderá receber auxí-
lio semelhante ou ajuda financeira para 
aquisição de material escolar de qual-
quer outra fonte, estes servidores deve-
rão apresentar, anexa ao formulário de 
solicitação do auxílio material escolar 
2012, obrigatoriamente, uma declara-
ção do órgão de origem comprovando 
não receber outro benefício semelhante 
naquele órgão.

Nos casos em que o dependente fa-
vorecido seja beneficiário de pensão 
alimentícia, o crédito será efetuado ao 
representante da pensão, portanto esta 
situação também deverá ser informada 
pelo titular no formulário de solicitação, 
assim como o nome do respectivo repre-
sentante da pensão.

Demais informações poderão ser ob-
tidas no Pro Social, pelos telefones (71)  
3617-2664/9133/2792.

Restaurante interditado
O NUASG informa que devido a re-

forma no telhado, a partir do dia 18 de 
janeiro o restaurante do forum Teixeira de 
Freitas estará interditado por 90 dias.

Tribunais farão 
mapeamento 

Os Tribunais de Justiça e TRFs inicia-
rão levantamento das ações penais contra 
autoridades que têm foro privilegiado. No 
mapeamento, também serão incluídas 
as apelações em ações de improbidade 
administrativa. O objetivo é combater a 
demora na tramitação das ações contra 
autoridades, que leva à extinção da puni-
bilidade por prescrição.

A tarefa foi determinada pelo corre-
gedor nacional de Justiça, ministro Fran-
cisco Falcão. Os detalhes foram comuni-
cados aos presidentes dos 27 TJs e dos 
cinco TRFs. O prazo para o envio das 
informações é de 30 dias.

Em relação às ações penais origi-
nárias, os tribunais deverão informar a 
quantidade em tramitação, o número de 
denúncias oferecidas e ainda não apre-
ciadas e aquelas que estão sem nenhu-
ma movimentação há mais de 90 dias. 
A Corregedoria também solicitou infor-
mações sobre quantas ações tiveram jul-
gamentos de mérito, quantas prescreve-
ram e quantas foram remetidas a outro 
juízo por modificação da competência a 
partir de 2010.

Sobre processos por improbidade 
administrativa, foi requisitado aos tribu-
nais que informem, também no prazo de 
30 dias, a quantidade de recursos em 
tramitação, o número de apelações jul-
gadas desde 2010 e as ações que estão 
sem nenhuma movimentação há mais 
de 90 dias.

Sancionada lei 
que reajusta GAJ

A Gratificação Judiciária (GAJ), bene-
fício a que tem direito os servidores do 
Poder Judiciário da União, passou de 
50% para 62% do vencimento básico de 
cada cargo, no dia primeiro de janeiro, 
com a sanção da Lei 12.774/12, publi-
cada no Diário Oficial da União do dia 31 
de dezembro de 2012. O reajuste segui-
rá pelos próximos dois anos, chegando a 
72,5% em 2014 e 90% em 2015.

Além das mudanças na gratificação, a 
nova lei alterou a tabela de remuneração, 
diminuindo dois padrões na classe “C” 
de cada cargo, última classe da carreira. 
Dessa forma, para chegar ao final de car-
reira, o servidor precisa atingir o padrão 
13 – e não mais o padrão 15.

Com a alteração na tabela, os servi-
dores em início de carreira também se 
beneficiaram. A partir de agora, o pa-
tamar de remuneração parte de valores 
que, antes, correspondiam ao padrão 3 
de cada cargo.

Incorporação de quintos 
deve seguir valor da 

função exercida 
A parcela de remuneração incorpora-

da por exercício de função comissionada 
deve observar o valor da função efetiva-
mente exercida. Para o STJ, não é viável 
redução do valor para adequá-lo ao da 
função de Poder diferente como no caso 
de um servidor do Executivo cedido ao 
Judiciário, onde incorporou quintos.

O ministro Napoleão Nunes Maia 
Filho afirmou que o entendimento con-
solidado no STJ é diverso do da União. 
Conforme o relator, citando precedentes 
da Terceira Seção, “as parcelas incor-
poradas aos vencimentos dos servido-
res cedidos a outro Poder deve observar 
o valor da função efetivamente exerci-
da, sendo vedada a redução dos valores 
incorporados sob o fundamento de ser 
necessário efetuar a correlação entre as 
funções dos diferentes Poderes”. 


