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Aniversariantes

TERÇA

O

Mutirão analisará 250 processos em dois dias

Lázaro Guimarães participa da reunião 
do CNMP

TRF5 paga mais de um bilhão 
de reais em precatórios

Mayara Mercês C. Gomes de Sá
Gab. Des. Luiz Alberto G. de Faria
Roberta Costa Pinto
Gab. Des. Francisco Cavalcanti

Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5 divul-

gou o cronograma de pagamen-
to de precatórios alimentares 
do exercício 2013. Serão pagos, 
a partir do dia 13 de maio, R$ 
1.121.549.027,30, o maior valor 
pago em um único lote de natu-
reza alimentar pelo TRF5, desde 
a sua criação, em 1989. Serão 
liberados 11.035 precatórios, be-
neficiando 20.092 pessoas na 5ª 
Região, que abrange os estados 
de Pernambuco, Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Ceará, Alagoas 
e Sergipe. No segundo semestre, 
serão liberados os precatórios de 
natureza comum, tanto do exercí-

cio atual, como os parcelados dos 
exercícios anteriores. A previsão é 
de que sejam pagos a partir de 12 
de novembro.  
Alimentares – Os precatórios de 
natureza alimentar são aqueles de-
correntes de ações judiciais, como 
as referentes a salários, pensões, 
aposentadorias e indenizações por 
morte ou invalidez, quando o valor 
da causa ultrapassa os 60 salários 
mínimos. No ano passado, o TRF5 
pagou R$ 498.829.050,59 só em 
alimentares, o que significa que 
em 2013 o TRF5 pagará um valor 
superior na ordem de 110%, em 
relação a 2012. De acordo com a 
Subsecretaria de Precatórios do 

TRF5, para receber o valor depo-
sitado, o beneficiário deve levar a 
uma agência do Banco do Brasil 
ou da Caixa o original e Xerox do 
CPF, comprovante de residência e 
Identidade (RG).

A Seção Judiciária do Ceará (SJCE) 
e a Advocacia-Geral da União 
(AGU) realizam, amanhã (24) e 
quinta-feira (25/04), um mutirão 
de conciliações envolvendo 250 
processos que tramitam nas Tur-
mas Recursais da SJCE. As ações 
tratam de Gratificações de Desem-

penho do Plano Geral de Cargos 
do Poder Executivo (GDPGPE) de 
servidores públicos inativos e pen-
sionistas. São 125 processos da 1ª 
Turma Recursal a serem negociados 
no dia 24 de abril e mais 125 da 2ª 
Turma Recursal, no dia seguinte. O 
formato do evento traz algumas 

inovações baseadas em um projeto-
-piloto, implantado pela AGU na 
Seção Judiciária do Rio de Janeiro, 
com o objetivo de otimizar as con-
ciliações. Nessa nova dinâmica de 
mutirão, não serão utilizadas mesas 
de negociações individualizadas. Os 
atendimentos ocorrerão de forma 

O desembargador federal Láza-
ro Guimarães participa, hoje, 
às 9h, no Plenário do Conselho 
Nacional do Ministério Públi-
co (CNMP), em Brasília, da 4ª 
Sessão Ordinária daquele Co-
legiado. Amanhã, o magistrado 
participará da 5ª Sessão Extraor-
dinária promovida pelo CNMP 
em 2013.

simultânea, em grupos de 25 pes-
soas, no auditório do edifício-sede 
da JFCE. (Com informações da 
ASCOM/SJCE).

Literatura  
disponível no  
site da JFPB

JFSE realiza leilão 
na quinta-feira

A biblioteca da Seção Judiciária 
da Paraíba está inserindo links 
em seu portal que direcionam 
para e-books de clássicos da li-
teratura brasileira e estrangeira. 
No acervo já constam “As viagens 
de Gulliver”, de Jonathan Swift 
e “O pequeno livro das grandes 
emoções”, da Unesco, que reúne 
diversos estilos de escrita de re-
nomados autores brasileiros . O 
acesso às obras é a partir do en-
dereço eletrônico www.jfpb.jus.br/
biblioteca_e-books.

A 4ª Vara Federal da Seção Judici-
ária de Sergipe realiza, nos dias 25 
de abril e 7 de maio, leilão judicial. 
O evento acontecerá no auditó-
rio da sede da Justiça Federal em 
Sergipe, a partir das 9h. Na oca-
sião serão ofertados bens móveis 
e imóveis. Informações detalhadas 
sobre os bens estão disponíveis no 
edital do leilão, 
nos sites da 
JFSE (www.
jfse.jus.br) e 
da leiloeira 
(www.rea-
lizaleiloes.
com.br).


