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Aniversariantes

SEXTA

O

Juiz Federal Cláudio Kitner 
SJPE – Goiana

Maria Virgínia Fonseca Guimarães
Gab Des Luiz Alberto Gurgel de Faria
Sandra de Sousa Freitas
Diretoria Geral
Wellington Carlos Santos
SOSERVI – Limpeza

Sábado, dia 23
Dalvanira Fidelis Nunes
Diretoria Geral
Regina Célia W. de Moraes Guerra
Gab. Des. Fed. Paulo Gadelha
Lena Auto Faeirstein
Gab. Des. Fed. Luiz Alberto
Carlos Eduardo Barros Bradley
Gab. Des. Fed. Paulo Gadelha

Domingo, dia 24

Juiz Federal Leonardo  
Resende Martins 
Diretor da SJCE

Maria Valéria Vila Nova da Fonseca
Divisão da 2ª Turma
Francismar Ribeiro Lopes
Núcleo de Cerimonial e Relações Públicas

Tribunais assinam acordo para  
pagamento de precatórios 

Chefe do INSS  
angolano visita JEFs

CJF libera R$ 675 milhões em RPVs 

O Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região – TRF5, o 
Tribunal de Justiça do Cea-

rá - TJCE e o Tribunal Regional do 
Trabalho da 7ª Região – TRT7 as-
sinaram ontem um convênio que 
assegura a manutenção e gestão 
de listagens individuais de preca-
tórios em suas respectivas origens. 
Ou seja, a listagem de precatórios 
será mantida em cada tribunal. Na 
prática, significa que esses tribu-
nais repartirão proporcionalmente 
os recursos depositados por cada 
órgão público devedor nas contas 
especiais, com seus acréscimos 
legais, cabendo ao Comitê Gestor 
de Contas Especiais, havendo pre-
catórios a pagar, definir e assegurar 

a proporcionali-
dade no repasse 
das verbas depo-
sitadas. O presi-
dente do TRF5, 
desembargador 
federal Paulo 
Roberto Oliveira 
Lima, assinou 
o convênio na 
presença do assessor auxiliar do 
TJCE, juiz estadual Francisco Eduar-
do Fontenele Batista, do presidente 
da Comissão de Credores e Preca-
tórios da OAB/CE, Patrício de Souza 
Almeida, e do diretor em exercício 
da Subsecretaria de Precatórios do 
TRF5, Rodrigo Torres. O Convênio 
é possível graças às disposições 

constitucionais surgidas a partir da 
Emenda Nº 62/2009, que regula o 
regime especial de pagamento de 
precatórios pelos estados, Distrito 
Federal e municípios, levando tam-
bém em consideração a Resolução 
Nº 115/2010 do CNJ, que dispõe 
sobre a gestão de precatórios no 
âmbito do Poder Judiciário.

O presidente do Conselho da 
Justiça Federal (CJF), ministro Ari 
Pargendler, liberou na última quar-
ta-feira (20) limites financeiros no 
valor de R$ 674.958.031,10 relati-
vos às RPVs autuadas em junho de 
2011. Os valores serão enviados 
aos tribunais regionais federais 

(TRFs) para pagamento de requi-
sições de pequeno valor (RPVs) 
na Justiça Federal. Os recursos 
liberados atendem à classificação 
das despesas realizadas segundo 
a natureza do crédito (alimentícia 
e não alimentícia). Do total geral, 
R$ 364.515.701,56 correspondem 

a processos previdenciários – revi-
sões de aposentadorias, pensões 
e outros benefícios –, que somam 
um total de 51.595 mil Ações, be-
neficiando, em todo o país, 57.225 
pessoas. Para a 5ª Região, o valor 
liberado é de R$ 76.823.097,32, 
beneficiando 10.379 pessoas.

O Chefe do Gabinete Jurídico do 
Instituto Nacional de Seguridade 
Social (INSS) da Angola, Domin-
gos Filipe, visita hoje (22) a sede 
dos Juizados Especiais Federais em 
Pernambuco. Atualmente, o país 
africano passa por um processo de 
recriação da legislação previden-
ciária. A visita objetiva conhecer o 
sistema previdenciário do Brasil.

Rio São Francisco 
na pauta do TRF5
O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Paulo Roberto 
de Oliveira Lima, recebeu ontem 
a visita da procuradora-geral da 
União, Hélia Bettero, do procu-
rador-regional da União da 5ª 
Região, José Roberto Farias, do 
secretário-executivo do Ministério 
da Integração Nacional, Alexan-
dre Navarro, e de advogados da 
Advocacia Geral da União (AGU), 
que vieram apresentar um balanço 
do mutirão realizado em parceria 
pela AGU e TRF5, visando agilizar 
os processos de desapropriação 
dos terrenos envolvidos na trans-
posição do Rio São Francisco. De 
acordo com a equipe do PRU5, 
92% dos 416 processos de desa-
propriação de imóveis analisados 
foram solucionados.


