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Perfil

Pratos do DiaCabidela
Guizadinho à jardineiraFilé de peitoPeixe à minierOmelete de frangoCarne assada com batatas ao forno

O recifense Amílcar de França Bezerra
é supervisor da Seção de Pesquisa de
Jurisprudência do TRF/5ª, na Subse-
cretaria de Pessoal. Amílcar está no Tri-
bunal desde 95 e é requisitado da Se-
ção Judiciária de Pernambuco (PE).
Formado em Direito
pela Unicap, tem curso
de formação na Escola
de Magistratura Federal
da 5ª Região. Nas horas
vagas, gosta de ler, dor-
mir e ficar com a família.

No exercício de 2004, o Conselho da
Justiça Federal repassou aos Tribu-
nais Regionais Federais limites finan-
ceiros da ordem de R$ 2,6 bilhões
em Requisições de Pequeno Valor
(RPVs), do Fundo do Regime Geral
da Previdência Social. Essas requisi-
ções são utilizadas no pagamento de
sentenças judiciais contra o INSS.
Em 2004 prevaleceram as causas
envolvendo o reajuste das aposenta-
dorias e pensões pelo IRSM de 1994
a 1997. O montante desembolsado
em 2004 é recorde na Justiça Fede-
ral - equivale a mais do que o triplo
daquele pago em 2003, que corres-
pondeu a cerca R$ 714 milhões. Os
valores de 2004 equivalem a
315.760 sentenças, que beneficia-
ram 373.602 pessoas em todo o
país. Do total dessas sentenças, pre-
dominam aquelas proferidas nos Jui-
zados Especiais Federais (cerca de
256 mil sentenças) que respondem
pela maior parte dos valores pagos
em 2004: pouco mais de R$ 2,3 bi-
lhões. Aproximadamente 286 mil
pessoas foram beneficiadas pelas
sentenças previdenciárias dos Juiza-
dos. O acréscimo do número de
ações previdenciárias nos Juizados é
o grande responsável pelo aumento
do número de RPVs em 2004.

CJF contabiliza
pagamento recorde
de RPVs em 2004

Programas de Auxílio-Alimentação e de
Auxílio-Transporte recadastram servidor
A Divisão de Assistência Médica e Social
(DAMS) do TRF/5ª está realizando, até
18 de fevereiro, o recadastramento dos
servidores efetivos e requisitados que
são atendidos pelos programas de Auxí-
lio-Alimentação e de Auxílio-Transporte.
Para se recadastrar, os servidores de-
vem acessar o formulário na Intranet,

preenchê-lo e entregá-lo na DAMS, junta-
mente com comprovante de residência
atualizado. Os servidores requisitados
devem apresentar declaração que não
recebem o benefício pelo seu órgão de
origem. Mais informações com Seyna de
Souza, através dos telefones 3425.9863
ou 3425.9864.

Direito da Sopece faz
despedida no Pleno

Formandos do curso de Direi-
to da Sopece assistem, às
19h de hoje, no Salão do Ple-
no, a Aula da Saudade proferi-
da pelo professor Pinto

Ferreira. Na ocasião, os novos bacharéis
estarão homenageando dez de seus ex-
professores.

Camisas de bloco
estão acabando
Restam poucas camisas-convite
do bloco Habeas Copos, para o
baile carnavalesco que acontece
dia 3 de fevereiro no Clube Atlânti-
co. As camisas ainda podem ser
adquiridas por R$ 15,00 (sócio) e
R$ 20,00 (não-sócio) no posto da
Associação, no térreo do TRF/5ª.

Prova para estágio de Direito será dia 31
A prova dos candidatos para a vaga de
estágio, no gabinete do desembargador
federal Geraldo Apoliano, acontece no
próximo dia 31, às 14h, na Escola de Ma-
gistratura Federal da 5ª Região. As inscri-
ções já foram feitas para alunos de direi-
to que cursem a partir do 5ª período. O
estágio tem validade de um ano a partir

da data de publicação do resulta-
do, podendo ser renovável por
mais um. Estão sendo oferecidas
duas vagas para preenchimento
imediato e os outros candidatos
formarão banco de reservas. Mais
informações pelo telefone
3425.9146

Classificados
Vende-se berço da Quarto

Crescente laqueado na cor
branca. Falar com

Vanessa. Ramal 9223.

Asserjufe inaugura sede social dia 27 no Jiquiá - O Presidente  Airon Galvão
convida os associados para coquetel de inauguração às 19 horas do dia 27.


