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O Conselho da Justiça Federal (CJF) divul-
gou, quinta-feira, o calendário para paga-
mento dos precatórios da União Federal, 
suas autarquias e fundações no exercício 
2011, conforme acordo firmado com a Se-
cretaria do Tesouro Nacional. O CJF escla-
rece que cabe aos tribunais regionais fede-
rais, segundo cronogramas próprios, fazer 
o depósito desses valores nas contas dos 
beneficiários. Os precatórios serão pagos 
de acordo com a sua natureza: alimentícia 
e não-alimentícia. Os de natureza alimentí-

cia - que são os benefícios previdenciários 
prestados pelo Fundo do Regime Geral 
da Previdência Social ( FRGPS), o bene-
fício mensal de salário mínimo prestado 
pelo Fundo Nacional de Assistência Social 
(FNAS), além de pagamentos a servidores 
e respectivos encargos sociais da União 
- serão pagos em maio de 2011. Já os de 
natureza não-alimentícia, dependendo da 
ordem cronológica em que o requisitório 
foi autuado no tribunal, terão os valores 
disponíveis nas contas dos beneficiários.

Divulgado calendário do pagamento de precatórios

Aprovado por unanimidade pela Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado 
Federal, com 23 votos, o ministro do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), Luiz Fux, afir-
mou quarta-feira (9), ao ser sabatinado para 
o cargo de ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF), que se preparou a “vida intei-
ra” para chegar à Suprema Corte. “A maior 
capacidade do ser humano é transformar 
sonho em realidade”, acrescentou. Com 30 
anos de magistratura, Fux foi indicado para 
ocupar o cargo do ministro Eros Grau, apo-
sentado em agosto do ano passado. Visivel-
mente emocionado, o ministro Fux chegou 
a retirar os óculos para enxugar lágrimas, 
após falar por cerca de 40 minutos aos se-
nadores da CCJ.

Luiz Fux diz que se
preparou para ser
ministro do STF

O presidente do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região, 
desembargador federal Luiz Al-
berto Gurgel de Faria, participa 
hoje da sessão do Conselho da 
Justiça Federal (CJF), em Brasí-
lia. A sessão começa às 14h, na 
sala de reuniões do 3º andar da 
sede do CJF, no Setor de Clubes 
Esportivos Sul e será conduzi-
da pelo ministro Ari Pargendler, 
presidente daquela Corte. O 
CJF funciona junto ao STJ, com 
a função de deliberar sobre assuntos admi-
nistrativos e orçamentários da Justiça Fe-
deral de 1º e 2º graus. Sua missão principal 

é promover a integração ins-
titucional e a padronização de 
procedimentos administrativos. 
Também participam da sessão 
os ministros Felix Fischer (vice-
-presidente do CJF), Francis-
co Falcão (corregedor-geral 
da Justiça Federal), Luiz Fux 
(membro efetivo), a ministra 
Laurita Vaz (membro efetivo), 
os desembargadores federais  
Olindo Menezes (presidente 
do TRF1), Paulo Espírito Santo 

(presidente do TRF2), Roberto Haddad (pre-
sidente do TRF3) e Vilson Darós (presidente 
do TRF4).

Presidente participa da sessão 
do Conselho da Justiça Federal

O Projeto Glaucoma SUS estará realizan-
do exames gratuitos para o diagnóstico 
do glaucoma na Justiça Federal em Ala-
goas (JFAL), de hoje a quinta-feira(17), 
a partir das 13 horas, na recepção do 
Juizado Especial Federal. O glaucoma é 
a terceira maior causa de cegueira irre-
versível no Brasil. Apesar de se tratar de 
uma doença crônica, que vai acompa-
nhar quem é acometido por ela por toda 
sua vida, sabe-se que o seu diagnóstico 
precoce e o tratamento contínuo são os 
principais fatores que poderão evitar os 
danos causados pelo glaucoma. As mé-
dicas oftalmologistas, Raquel Arruda e 
Cristiane Calheiros serão as responsáveis 
pelos exames, um trabalho destinado a 
todos os servidores da JFAL, advogados 
e jurisdicionados. Os interessados de-
vem comparecer ao Juizado com com-
provante de residência.

Projeto Glaucoma SUS 
realiza exames na 
JFAL nesta segunda
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Um litro de óleo polui cerca de 
10 mil litros de água limpa. Faça 

a sua parte: não despeje o resí-
duo no ralo da pia da cozinha.

Meio Ambiente


