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Aniversariantes

TERÇA

Artur Pessoa de Melo Morais
Gab. Des. Geraldo Apoliano
Joacil de Oliveira Porto
Seção de Malotes
Giselle Yasbek Muss Schmitz
Secretaria Judiciária
Tarcisio de Araújo Joffily
Gab. Des. Paulo Gadelha
Francisco de Assis Soares da Silva
Gabinete da Presidência

Conhecendo TRF5o 

Dia do Goleiro
Dia da 1ª Missa no Brasil

Centenas de pes-
soas participa-
ram do Mutirão 
realizado pela 
Justiça Federal 
de Alagoas, nos 
dias 15, 16 e 17, 
nas dependên-
cias do Juizado 
Especial Federal, 
na 6ª Vara. As 
audiências foram realizadas por 16 juízes 
federais de Alagoas, Sergipe, Pernambuco, 
Paraíba e Ceará, que fizeram mais de mil 
audiências para resolução de processos, 
dos quais 90% versavam sobre a concessão 
de aposentadorias. Foram analisados tam-
bém casos de pensão por morte, amparo 

Mutirão da JFAL realizou 
audiências de vários processos

social, salário-
-maternidade e 
outros benefí-
cios. A maioria 
das pessoas 
procurou benefí-
cios no valor de 
um salário mí-
nimo. Segundo 
o coordenador 
do mutirão, juiz 

federal Frederico Wildson da Silva Dantas, 
com instalação da 9ª Vara Federal surge 
uma tendência de redução dos casos pen-
dentes. “É possível que no futuro não sejam 
necessários novos mutirões”. Nos próximos 
dias será divulgado o total de processos 
concluídos no mutirão da JFAL.

O presidente do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região, desembarga-
dor federal Paulo Roberto de Oliveira 
Lima, participou ontem da sessão do 
Conselho da Justiça Federal (CJF), en-
contro que reuniu os presidentes do 
TRFs do país e os ministros Ari Pargendler 
e Felix Fischer, respectivamente presidente 
e vice do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
com o objetivo de deliberar sobre assuntos 
administrativos e orçamentários da Justi-
ça Federal de 1º e 2º graus. Na reunião, o 
presidente do TRF5 apresentou o projeto 
de aumento do número de desembarga-
dores federais desta Corte. A proposta é a 
da criação de mais seis cargos, elevando a 
quantidade de desembargadores federais 
para 21, mas ainda será submetida ao STJ e 
ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para 
só então ser encaminhado para aprovação 
do Congresso Nacional. O evento acon-
teceu em Brasília, na sede do CJF, órgão 
que funciona junto ao STJ com a missão de 
exercer a supervisão orçamentária e admi-
nistrativa e o poder correicional, bem como 
promover a integração e o aprimoramento 
da Justiça Federal. Também participaram o 
corregedor do CJF, Francisco Falcão, e os 
ministros Laurita Vaz, Olindo Menezes e 
Vilson Darós.

A Subsecretaria de Precatórios é respon-
sável pela autuação e pagamento das 
Requisições de Pequeno Valor (RPVs), 
que são de até 60 salários mínimos, e dos 
Precatórios. As requisições de pagamen-
to são feitas ao TRF5 pela 1ª instância da 
Justiça Federal, cabendo ao Tribunal de-
terminar aos devedores o pagamento dos 
valores estabelecidos pela JF e, depois do 
repasse das verbas, fazer o pagamento. O 
trabalho da Subsecretaria de Precatórios 
tem uma grande repercussão econômica 
e social, uma vez que os valores pagos 
tratam do direito subjetivo: horas de 
trabalho que não foram pagas, aposenta-
dorias etc. Esses pagamentos beneficiam 
as camadas mais sofridas da população, 
como a dos trabalhadores rurais.

O diretor da Escola da Magistratura Fede-
ral da 5ª Região, desembargador Manoel 
Erhardt, se reunirá na sexta-feira próxima 
(29), às 10h, com diretores de Núcleos da 
Instituição para discutir e planejar a progra-
mação de cursos da Esmafe5 para este ano 
de 2011.

Reunião na Esmafe5 
definirá agenda de 2011 

O Conselho da Justiça Federal (CJF) decidiu, 
em sessão realizada ontem (25), descontar 
o subsídio correspondente dos magistrados 
que aderirem ao movimento de greve dos ju-
ízes federais, anunciada para o dia 27 de abril 
de 2011. A proposta, aprovada, foi do presi-
dente do Conselho, ministro Ari Pargendler.

CJF se posiciona sobre a 
greve dos juízes federais

Presidente do 
TRF5 participa 
da sessão do CJF Tudo pelo social


