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ERRATA

A

TRF5 vai liberar mais de 
R$ 160 milhões em RPVs

Auxílio-Saúde: comprovantes devem 
ser apresentados em março

Revista Jurídica da 
JFPE disponível online

Violação de Direitos Humanos

Reflexão sobre 25 anos da Constituição
de Fevereiro5

QUARTA

partir da 
próxima 
segunda-

-feira (10/02), o 
Tribunal Regio-
nal Federal da 
5ª Região –TRF5 
iniciará o pa-
gamento de R$ 
162.508.267,42 
milhões em 
Requisições de 
Pequeno Valor 
(RPVs), autuadas 
em novembro 
e dezembro do 
ano passado. O 
montante be-
neficiará 37.995 
pessoas nos 
seis estados que integram a 5º 
Região (Pernambuco, Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Ceará, Alagoas 
e Sergipe).  Desta vez, o estado 
com o maior número de benefi-
ciários e de recursos é o Ceará, 
com um total de R$ 46.308.285,06 
milhões, distribuídos entre 10.652 
mil favorecidos. De acordo com a 
Subsecretaria de Precatórios, o pa-

gamento cor-
responde às 
RPVs situadas 
no intervalo 
sequencial en-
tre os números 
1.029.413 e 
1.058.999. Para 
receber, os 
beneficiados 
com as RPVs 
localizadas 
nos interva-
los 1.029.413 
a 1.037.419 
e 1.045.786 
a 1.052.523 
deverão se 
dirigir a uma 
agência da 

Caixa Econômica Federal; já os dos 
intervalos 1.037.420 a 1.045.785 e 
1.052.524 até 1.058.999, ao Banco 
do Brasil. O pagamento deverá ser 
efetuado mediante a apresentação 
dos seguintes documentos: ori-
ginais e cópias da RG (carteira de 
identidade), CPF e comprovante 
de residência (conta de água, luz 
ou telefone).

A Divisão de Folha de Pagamen-
to (DFP) lembra aos servidores 
que recebem auxílio-saúde que 
os comprovantes de pagamento 
do plano de saúde dos meses de 
março/2013 a março/2014 devem 
ser apresentados no último dia útil 
do próximo mês. A partir do mês 
de abril, a prestação de contas dos 
pagamentos só deverá ser feita em 
2015, conforme prevê a nova reda-

ção do art. 47 da Resolução  
nº 002/2008, do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ). De acordo com a 
nova redação, o benefício será de-
vido ao servidor enquanto o con-
trato com o Plano de Saúde estiver 
em vigência, não necessitando da 
apresentação do comprovante de 
pagamento. A DFP informa que o 
servidor que cancelar o plano neste 
período, deverá comunicar ao setor.

A 6ª edição da Revista Jurídica da 
Seção Judiciária de Pernambuco 
(SJPE) já pode ser encontrada na 
internet. A edição referente ao ano 
de 2013 contém artigos jurídicos de 
juízes, servidores e estudiosos de 
diversas áreas do Direito. Os inte-
ressados devem acessar o site www.
jfpe.jus.br, no menu “Publicações”.

Os tribunais terão um prazo maior 
para entregar os processos refe-
rentes às violações dos Direitos 
Humanos, ocorridos no período 
da Ditadura Militar (1958 a 1964). 
O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) alterou a data de recebi-
mento dos documentos, que 
podem ser registros administrati-
vos ou processuais, para o dia 15 

fevereiro. Após o recebimento dos 
processos, o CNJ reunirá as infor-
mações e repassará para a Comis-
são Nacional da Verdade (CNV), 
conforme Termo de Cooperação 
Técnica, número 22, assinado em 
outubro passado. Em paralelo, os 
tribunais se preparam para rece-
ber os pesquisadores da CNV que 
farão consultas aos documentos.

Durante o período de 12 a 14 
de fevereiro, o núcleo cearense 
da Escola de Magistratura Fede-
ral 5ª Região (Esmafe) realizará 
o seminário “Reflexões sobre 
os 25 Anos da Constituição 
Brasileira à luz do Constitucio-
nalismo Democrático”, no audi-
tório do edifício-sede 
na Justiça Federal no 
Ceará. O evento, reali-
zado em parceria com 
o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Cien-

tífico e Tecnológico (CNPq), a 
Universidade Federal do Ceará 
(UFC) e a Procuradoria do Mu-
nicípio de Fortaleza, é gratuito, 
mas para participar é necessário 
fazer inscrição prévia, até hoje, 
através do e-mail esmafe@jfce.
jus.br.

No Jornal Mural de ontem (4/02), 
a data do encerramento da Pesqui-
sa de Satisfação da Justiça Federal 

saiu incorreta. Ao invés de 7 de 
fevereiro, conforme foi divulgado, 
a pesquisa seguirá até o dia 28 de 

fevereiro. A Divisão de Comuni-
cação Social pede desculpas pelo 

equívoco.


