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Aniversariantes  
Hoje: Hosana Quésia Pinheiro (Itabu-
na), Juliana Oliveira da Silva (Feira de 
Santana), Maria da Conceição Moraes 
(NUCRE), Tatiana Gonçalves de Souza 
(NUASG) e Urias Ribeira dos Santos 
(NUCJU). Amanhã: Aline Porto Barral 
(23ª Vara), Cleria Dias Sampaio (SE-
CAD), Daniela Ferreira Oliveira (Feira de 
Santana), José Adailton Almeida Leão 
(Feira de Santana) e Vinicius Guimarães 
Valente (Teixeira de Freitas).

Parabéns!!!

Sistema e-Admin terá 
acesso facilitado 
a partir de hoje

A Administração do Tribunal, por meio 
da Secretaria de Tecnologia da Informação 
(Secin), disponibilizará, a partir de hoje, 
um atalho na área de trabalho de todos os 
microcomputadores da Justiça Federal da 
1ª Região direcionado ao e-Admin. 

A iniciativa tem como objetivo permi-
tir o acesso direto e facilitado aos módu-
los disponíveis no sistema, entre eles o 
e-Sosti, cuja utilização é imprescindível 
para o controle das solicitações de infor-
mática, inclusive com reflexos contratu-
ais, necessitando ou não de atendimento 
presencial.

Os oficiais de Justiça da Subseção Judiciária de Teixeira de Freitas, juntamente 
com os demais colegas servidores e estagiários, mobilizaram-se para manifestar o 
estado de luto e a indignação com a violência sofrida pelos oficiais de Justiça de 
todo o Brasil, e principalmente para reivindicar segurança a estes profissionais, 
em razão do brutal homicídio do colega oficial de Justiça do Trabalho, Francisco 

Pereira Ladislau Neto, ocorrida no dia 
11/11/2014, enquanto cumpria um 
Mandado de Notificação na cidade de 
barra do Piraí/RJ.

Servidores da Subseção de Teixeira de 
Freitas em luto por morte de colega

Previdência complementar 
do servidor público

Os servidores que ingressaram no ser-
viço público a partir de 2013 o fizeram 
sob novas condições e terão que adotar 
comportamento bastante distinto da-
quele dos "antigos" servidores públicos, 
que, ao tomar posse e entrar em exercí-
cio, podiam exercer suas atividades com 
"tranquilidade" durante 30-35 anos e, ao 
final desse período, esperar sua mereci-
da aposentadoria, mesmo com proventos 
no valor de 80% de sua remuneração na 
atividade. 

Isso porque o novo servidor recebe-
rá, a título de aposentadoria pelo RPPS, 
proventos máximos equivalentes ao va-
lor do teto do RGPS, que hoje é de R$ 
4.390,24. E caso queira um benefício 
maior, deverá contribuir para a previdên-
cia complementar. 

O Brasil está envelhecendo rapida-
mente. Com o aumento da expectativa de 
vida e a queda na taxa de fecundidade, 
em menos de 40 anos 30% da popula-
ção será formada por idosos. A projeção 
acende um sinal amarelo para o governo, 
que precisa efetuar reformas nas áreas 
da previdência e da saúde, e aumentar 
investimentos em políticas sociais volta-
das à população idosa. 

Mas cria também um alerta para o 
servidor público, que corre o risco de 
chegar à velhice sem condições de man-
ter sua qualidade de vida, caso não dê 
tratamento adequado à sua vida financei-
ra e previdenciária desde o seu ingresso 
no serviço público. 

A Eemenda Constitucional 3/1993 
determinou a obrigatoriedade de contri-
buição para o custeio de aposentadorias 
e pensões, e modificações ainda mais 

significativas vieram por meio de outras 
emendas constitucionais. 

No Brasil coexistem três modalidades 
de regimes previdenciários: dois regimes 
públicos, o Regime Geral da Previdência 
Social e o Regime Próprio de Previdência 
Social e um regime privado, o de Previ-
dência Complementar. 

O RGPS, administrado pelo INSS, é 
obrigatório a todos os trabalhadores da 
iniciativa privada. Já o RPPS, de caráter 
contributivo e solidário, é destinado aos 
servidores públicos. O RPC visa a asse-
gurar benefícios previdenciários comple-
mentares às prestações asseguradas pe-
los regimes públicos. 

O novo regime do servidor público 
traz novas responsabilidades. Ao go-
verno cabe enfrentar o desafio de bem 
administrar o binômio da proteção 
social dos servidores públicos versus 
equilíbrio financeiro atuarial, de forma 
a compatibilizar a previdência social do 
servidor público com a nova realidade 
social e econômica. 

Aos jovens servidores cabe destinar 
parte de seu tempo de capacitação ao 
estudo de suas regras de aposentadoria, 
tanto no regime próprio, quanto no regi-
me complementar, devendo incluir nes-
sa agenda ações de educação financeira 
e previdenciária. Isso porque o servidor 
público, caso queira obter um benefício 
de aposentadoria que seja pelo menos 
equivalente à sua remuneração na fase 
ativa, deverá atuar como um servidor-
-empreendedor, poupando e investindo 
parte de sua remuneração, com vistas a 
formar reservas financeiras que lhe ga-
rantam um futuro tranquilo.

Compensações até 
19 de dezembro

O NUCRE alerta os servidores que 
saldos de dias a compensar de recesso 
forense e banco de horas (plantão) de-
vem ser usufruidos até 19 de dezembro 
de 2014. 

O prazo compensação é improrrogá-
vel de acordo com o §1º do art. 50-A 
da Resolução n. 4/2008, alterada pelas 
de n. 173/2011 e 186/2012, todas do 
Conselho da Justiça Federal.

Justiça Federal cumpre meta 
de conciliações em processos do SFH

Levantamento feito pela Emgea (Em-
presa Gestora de Ativos), a pedido do 
Conselho Nacional de Justiça, mostra 
que a Justiça Federal já atingiu a meta 
de conciliação de contratos envolvendo o 
Sistema Financeiro de Habitação.

A meta foi definida pelo grupo de tra-
balho voltado para a conciliação na Jus-
tiça Federal, do qual fazem parte repre-
sentantes dos TRFs, da Caixa Econômica 
Federal e da Emgea, além do conselhei-
ro Guilherme Calmon, responsável pelo 
tema da conciliação na Justiça Federal 
no âmbito da Comissão de Acesso à Jus-
tiça e Cidadania.

Segundo o levantamento, até o último 
dia 6/11 foram designadas 3.917 audi-
ências de conciliação em processos do 
antigo SFH. A meta era agendar 3.400 
audiências até o fim do ano. Das 1.587 
audiências realizadas até essa data, 47% 
resultaram em acordos, com a recupera-
ção de R$ 41,3 milhões ao SFH.

Levando em conta as metas definidas 
para cada um dos TRFs, três deles já al-
cançaram a meta definida para o ano. 
No TRF da 2ª Região, 865 audiências 
já foram designadas, 345 a mais do que 
a meta estipulada, que era 520. Das 
544 audiências realizadas até o início de 

novembro, 46% resultaram em 
acordos.

No TRF3, a meta era designar 
640 audiências de conciliação 
até o fim do ano. Até o início de 
novembro, 816 já haviam sido 
agendadas. Do total de audiên-
cias realizadas, 38% foram fina-
lizadas com um acordo entre as 
partes.

Na Justiça Federal da 5ª Re-
gião, 737 audiências já foram 
designadas. A meta a cumprir até 
o final do ano era de 580 audiên-
cias. Das audiências realizadas, 
houve acordo em em 39% delas.

Apesar de ainda não ter batido a 
meta, o TRF da 1ª Região apresenta o 
maior percentual de acordo em audiên-
cias realizadas: 61%. Das 1.255 audi-
ências definidas como meta para 2014, 
1.105 haviam sido designadas até o iní-
cio de novembro. 

Das 405 audiências estipuladas para 
o TRF da 4ª Região, 394 já foram desig-
nadas. O percentual de acordos nas au-
diências realizadas pelo TRF4 é de 51%.


