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Memória: Comunicação conclui digitalização de acervo fotográfico do TRF5

Estrutura

de Abril

QUARTA

Presidente prestigia 
posse no STJ 

III Encontro Nacional de Precatórios reúne 
gestores no CJF

Aniversariantes

Desembargador Federal 
Vladimir Souza Carvalho

TRF da 5ª Região

Maria Dilza de Vasconcelos Souza
Subsecretaria de Administração Predial

estores de precatórios dos 
Tribunais Regionais Federais, 

dos Tribunais Regionais do Traba-
lho e dos Tribunais de Justiça se 
reuniram, na quinta (31/03) e sex-
ta (1º/04) da semana passada, no 
Conselho da Justiça Federal (CJF), 
em Brasília, durante o III Encontro 
Nacional de Precatórios, organi-
zado pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). Os participantes, 
entre eles o diretor da Subsecreta-
ria de Precatórios do TRF5, Jaelson 
Rodrigues, discutiram os avanços 
e atualizações relativas ao paga-
mento das dívidas públicas. Na 
pauta do encontro, temas como a 
“Criação dos Fundos Nacionais de 
Precatórios”, “A utilização dos de-

pósitos judiciais 
para pagamen-
to de Precató-
rios”, “Correção 
Monetária dos 
débitos da Fa-
zenda Pública”, 
entre outros. De 
acordo com Jaelson, o evento foi 
de grande importância do ponto 
de vista prático e operacional, uma 
vez que a discussão ajuda a unifor-
mizar procedimentos relativos aos 
pagamentos dos precatórios dos 
entes submetidos ao regime espe-
cial, instituído pela Emenda Cons-
titucional 62/2009, que possibilita 
aos estados e municípios pagarem 
suas dívidas de forma parcelada.  

Nova sistemática – O governo 
federal encaminhou ao Congresso 
Nacional proposta para criação 
dos fundos de precatórios a serem 
geridos pelo CJF e pelo Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho 
– CSJT, sem impacto para os be-
neficiários. Segundo Jaelson Rodri-
gues, nada muda para os credo-
res, que continuarão a receber os 
valores normalmente.

São 982 rolos de filmes e mais 
de 7000 fotografias em papel, 
que registram a história do TRF5, 
desde os tempos da inaugura-
ção da atual sede. Este tesouro 
de memória foi encontrado e 
resgatado pelos servidores do 

Setor de Fotografia, da Divisão de 
Comunicação Social, que, depois 
de quase quatro anos de trabalho, 
concluíram a digitalização dessas 
imagens. O edifício-sede em suas 
primeiras etapas de construção; 
as festas dos servidores; os julga-

mentos nas turmas; palestras e 
eventos; momentos dos que pas-
saram e dos que ainda estão por 
esta Casa encontram-se, agora, 
preservados por um cuidadoso 
trabalho de digitalização das ima-
gens. Como muitas das peças não 

apresentavam qualquer tipo 
de identificação, foi necessário, 
inicialmente, um trabalho de 
identificação e catalogação do 
material. Uma exposição de 
parte desse acervo está sendo 
planejada para breve.

Requisitórios - Representantes do Banco do Brasil estiveram reunidos, 
ontem, com o diretor da Subsecretaria de Precatórios do TRF5, Jaelson 
Rodrigues. Na pauta, propostas de melhorias das ações de pagamento 
dos requisitórios (RPVs e Precatórios).

O presiden-
te do TRF5, 
desembarga-
dor federal 
Rogério Fia-
lho, prestigia, 
hoje, a posse 
dos novos 
ministros 
do Superior 
Tribunal de 
Justiça (STJ): Antonio Saldanha 
Palheiro (TJRJ) e Joel Ilan Pacior-
nik, oriundos, respectivamente, 
do TJRJ e TRF4. A solenidade será 
realizada às 18h, na Sala das Ses-
sões do Plenário do STJ.

A Presidência do TRF5 publicou na 
edição de ontem (5/04) do Diário 
Eletrônico da Justiça Federal da 
5ª Região (Ato Nº 00123/2016), a 
consolidação da estrutura organi-
zacional do Tribunal. O documento 
traz uma modificação com relação à 
transformação de funções na Sub-
secretaria de Controle Interno.


