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Previsão de pagamento de precatórios 
em 2013 é de R$ 1,4 bilhão 

Sicjus levantará dados sobre o orçamento da área de 
comunicação da Justiça

JFCE contabiliza os resultados do 
mutirão de conciliação e audiência

Defensoria Pública 
atende na JFPE

JFPB: 2ª praça do 
Leilão Eficaz
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Manutenção-Telefoniam bilhão e quatrocentos mi-

lhões de reais. Esse é o mon-
tante previsto no orçamento 

de 2013 para quitação de precató-
rios na Justiça Federal da 5ª Região. 
De acordo com a Subsecretaria de 
Precatórios, este ano o TRF5 bateu 
todos os recordes no processamen-
to de precatórios a serem incluídos 
na proposta orçamentária do pró-
ximo ano. O trabalho de inclusão 
dos precatórios, que serão quitados 
no exercício do ano seguinte (or-
çamento anual), é realizado no ano 
anterior ao seu pagamento. Segun-

do dados da Subsecretaria 
de Precatórios, nos arquivos 
desta Corte não existem 
registros de pagamentos 
de uma soma tão alta no 
mesmo exercício financeiro. 
“Desde a criação do Tribu-
nal, em 1989, não se verifica 
a inclusão de um número 
tão expressivo de precató-
rios. Em relação a 2012, tivemos um 
aumento de 40%”, ressalta o diretor 
da Subsecretaria de Precatórios, 
Jaelson Rodrigues Ferreira. Não à 
toa, para o próximo ano constam 

no processamento da Subsecretaria 
a autenticação de 11.231 mil pre-
catórios que vão beneficiar mais de 
20 mil pessoas nos seis estados que 
integram a 5ª Região.

O Comitê do Sistema de Comu-
nicação do Judiciário (SicJus) 
pretende fazer um levanta-
mento de dados do orçamento 
destinado pelos tribunais brasi-
leiros às suas áreas de Comuni-
cação.  Para isso, o SicJus pro-
moveu um encontro, realizado 
na última segunda-feira, com o 

objetivo de discutir a implementa-
ção da política integrada de co-
municação do Judiciário brasileiro. 
Durante a reunião, os integrantes 
do SicJus definiram pela criação 
de núcleos de televisão e rádio 
nos estados a serem comparti-
lhados pelos diferentes ramos da 
Justiça (Estadual, Trabalhista, Fede-

ral, Eleitoral e Militar), com vistas 
a formar uma rede de divulgação 
jornalística dos temas de interes-
se do Judiciário. No encontro, a 
Corregedora Nacional de Justiça, 
ministra Eliana Calmon, falou so-
bre a importância das assessorias 
de comunicação na divulgação 
do trabalho do Judiciário.

A Justiça Federal no 
Ceará (JFCE) conta-
biliza os resultados 
positivos do muti-
rão de audiências 
e conciliação re-
alizado, na sema-
na passada, em 
parceria com a Advocacia Geral da 
União (AGU/CE). De acordo com os 
dados da JFCE, das 92 audiências 

marcadas, houve 62 
comparecimentos e 
53 acordos. Segundo 
o Juiz Coordenador 
da Conciliação, Juiz 
Federal Dartanhan 
Rocha, a AGU pediu 
propostas para novos 

mutirões, afirmando que, possivel-
mente em outubro de 2012, haverá 
outro sobre gratificações.

Na próxima segun-
da-feira, a Justiça 
Federal na Paraí-
ba (JFPB) realiza a 
2ª praça do “Leilão 
Eficaz”. O leilão judicial 
unificado reúne vários bens, en-
tre eles, veículos, terrenos, apar-
tamentos, imóveis comerciais, 
aparelhos de ar condicionado, 
câmeras digitais e TVs. O leilão 
será realizado a partir das 9h, no 
auditório da sede da Seção Judi-
ciária da Paraíba, em João Pessoa, 
e transmitido por meio de video-
conferência na Subseção Judiciária 
de Campina Grande. 

A Defensoria Pública da União em 
Pernambuco (DPU/PE) continua 
atendendo, provisoriamente, na 
Sala da DPU no Anexo I da sede 
da Justiça Federal em Pernambuco 
(JFPE), que fica na Avenida Recife, 
n° 6250, Jiquiá. Estão sendo aten-
didas somente urgências. Mais 
informações podem ser obtidas 
pelo telefone 3229-6822.

Equipe da Subsecretaria de Precatórios


