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SEGUNDA

Inspeção da JFRN descobre
tentativa de fraude contra INSS

Subseção de
Garanhuns não
funciona no dia 4

Presidente recebe representantes da CGU e Banco Central

Dia do Publicitário

Anna Valéria Braga Ferreira
Gab. Des. Francisco Wildo

André Falcão C. Albuquerque
Montana – Informática

Com o objetivo de identificar
a veracidade de informa-
ções contidas nos autos, a
Justiça Federal no Rio Gran-
de do Norte está promoven-
do inspeções in loco para
verificar os pleitos de bene-
fícios do INSS. Das primei-
ras fiscalizações feitas, em
60% dos casos a pessoa
não tinha direito a receber o
valor requerido. Por exem-
plo, há casos de pessoas
que dizem trabalhar na agricultura para
usufruir do regime especial, que garante
a aposentadoria no valor de um salário
mínimo. Os juízes federais irão encami-

nhar as denúncias de tenta-
tiva de fraude para o Minis-
tério Público Federal, onde
poderão ser abertas as
ações criminais. Na 3ª
Vara, que integra o Juizado
Especial Federal, os ma-
gistrados estão fazendo
inspeções judiciais na pró-
pria residência das partes.
“Na sala de audiência há
casos em que o instrumen-
to probatório é muito pou-

co, por isso a necessidade da inspeção”,
argumenta o juiz Marco Bruno Miranda
Clementino, titular da 3ª Vara.  Mais infor-
mações: www.jfrn.jus.br.

Na manhã de sexta-feira, o
desembargador federal Luiz
Alberto Gurgel, recebeu a visita
do chefe da Controladoria Geral
da União em Pernambuco, Victor
de Souza Leão, para falar sobre a
aquisição de imóvel para a CGU
no Bairro do Recife. Em seguida,
o presidente do TRF da 5ª Região

reuniu-se com o
subprocurador-geral do
Banco Central, Luiz Ri-
beiro, de Brasília, que
veio pela primeira vez
ao TRF5, acompanha-
do do procurador regio-
nal do Banco Central em
Pernambuco,
Wagner Tenório Fontes.

Na próxi-
ma quinta-
feira
(04.02),
não haverá
expedien-
te na Sub-
seção Ju-
diciária de
Garanhuns, devido ao feriado comemo-
rativo pela elevação do município à cate-
goria de cidade. O recesso forense está
de acordo com o Artigo 1º da Lei Munici-
pal nº 2662/93, com alterações da Lei
Municipal nº 3699/2009. Na Subseção de
Garanhuns funciona a 23ª Vara da Justiça
Federal em Pernambuco.

Quebra Baque
Enriquecendo o carnaval pelas
ruas do Recife e Olinda, o grupo
de percussão Quebra Baque já co-
meçou a esquentar os instrumen-
tos nas prévias carnavalescas. O
grupo, que tem oficinas durante
todo o ano no Bairro do Recife,
promete animar o Carnaval 2010
com arrastões musicais pelas
duas cidades, além de subir ao
palco ao lado do grupo SaGrama.
A agenda completa e informações
sobre o grupo, pelo endereço
www.quebrabaque.blogspot.com.

Victor de Souza Wagner Fontes, Luiz Alberto
Gurgel e  Luiz Ribeiro


