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Aniversariantes

Quinze juízes
federais de
Alagoas,
Pernambuco,
Rio Grande do
Norte e Sergipe
participaram, no
último final de
semana, de
um mutirão
de audiências
para resolver
1.125
processos
que estão em
tramitação na
6ª Vara
Federal de
Alagoas, com competência exclusiva de
Juizado Especial Federal (JEF). Todos
os processos são de natureza previden-
ciária e a maioria busca aposentadoria
rural. De acordo com o juiz titular da 6ª
Vara, Frederico Wildson da Silva Dantas,
“os benefícios previdenciários
resultantes desses litígios têm
importância vital para a sociedade, pois
as prestações previdenciárias têm cunho
alimentar e de distribuição de renda. Os
idosos e os deficientes físicos precisam

Juízes federais de quatro Estados
participam de mutirão em Alagoas

O valor pago ao vencedor de
processo nos Juizados Especiais
Federais (JEFs), no final da ação, não
pode ficar limitado a 60 salários
mínimos, que representa o limite do valor
da causa no início da ação no JEF. A
decisão unânime dos juízes da Turma
Nacional de Uniformização (TNU), em
novembro do ano passado, considera
que o valor da causa na data que se
propõe a ação é feita somente para
estabelecer a competência. A diferença
é que se o valor exceder 60 salários
mínimos o pagamento deixa de ser por
Requisição de Pequeno Valor (RPV) e
passará a ser através de precatório.

Condenação nos
JEFs não se limita a
60 salários mínimos
 

Nesta segunda-feira, às 11h, na Sala das
Turmas será realizada a palestra
“Disseram que você precisa de uma
dieta? Nós achamos justamente o
contrário”. A palestra faz parte do Pro-
grama At Work, ministrado pelo grupo
Vigilantes do Peso, que atenderá aos
servidores do TRF da 5ª Região. O grupo

Vigilantes do Peso atenderá aos servido-
res desta Corte, com reuniões semanais,
durante três meses. O programa é dire-
cionado a quem dispõe de pouco tempo
e quer emagrecer mantendo uma boa
alimentação e melhorando a qualidade de
vida. Informações e inscrições com
Cristiane (Asserjufe), ramal 9581.

Reunião com Vigilantes do Peso acontece hoje

Frederico Wildson

O restaurante Terraço Buonafina (16º
andar) oferece, a partir das 16h desta
segunda-feira, ceia regional composta
por macaxeira, inhame, cuscuz, banana
comprida e tapioca, entre outros quitutes
da culinária regional. Desde a semana
passada, o restaurante passou a incluir
duas novas opções ao cardápio:
munguzá e caldo de peixe.

Permuta
A analista judiciária Ana Luiza de

Azevedo e Silva (TRT da 2ª Região/
São Paulo) quer permutar com
servidor do TRF5 ou da Seção

Judiciária de Pernambuco. Contato:
analuizamarinho@terra.com.br ou

(81)3441-1458 e 9607-2268.

Está disponível na Intranet uma lis-
ta telefônica completa. O usuário

poderá fazer a busca pelo nome do
servidor ou pelo setor. Qualquer

sugestão ou correção de dados de-
verá ser feita à DG, ramal 9261.

Lista Telefônica

Restaurante inclui ceia
regional ao cardápio

da tutela do Estado
porque estão
alijados da
capacidade de
produzir”. Servidores
do JEF e
conciliadores
voluntários também
atuaram no mutirão,
ocorrido na sede da
Seção Judiciária de
Alagoas, em Maceió,
com intensa

movimentação de
jurisdicionados, sobretudo do
interior do Estado.

Frederico Wildson em
audiência


