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QUINTA

O Aniversariantes

TRF5 pagará R$1,8 bilhão para beneficiários de
precatórios alimentares

Metas 2016 são definidas no 9º 
Encontro Nacional do Poder Judiciário

Quinta Jurídica

Licitações e 
contratos

Ministro Geraldo Og 
Marques Fernandes 
Corregedor-Geral da 
Justiça Federal - STJ

João Luiz Siqueira Clemente
Gab. Des. Fed. Edilson Nobre Júnior

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 informa que a 
partir do dia 10 de dezembro, 
os beneficiados com precatórios 
alimentares do intervalo 105.554 
ao 121.171 poderão sacar os va-
lores na Caixa Econômica Federal 

presidente do 
TRF5, desembar-

gador federal Rogério 
Fialho, a diretora da 
Secretaria Judiciá-
ria, Telma Motta, e o 
diretor da Divisão de 
Gestão Estratégica e 
Estatística, Luiz Tar-
gino, participaram, 
em Brasília, do 9º 
Encontro Nacional do 
Poder Judiciário, que 
terminou ontem (25). 
Durante o evento, 
coordenado pelo Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), presidentes e 

Faculdade Damas - Alunos do 3º período do curso de Direito da Faculda-
de Damas do Recife conheceram o TRF5, na tarde de ontem (25). A visita 
foi complementar à disciplina Teoria Geral do Processo, ministrada pelo 
professor André Carneiro Leão.

As assessoras jurídicas da Presi-
dência Débora Cesário Regis Fazio 
e Karina Luciana Marinho Bernardo 
participam, desde ontem, até ama-
nhã (27), do seminário nacional 
“80 Vícios Mais Comuns nas Licita-
ções e nos Contratos - Como Evi-
tar, Quando Sanear e Como Resol-
ver”. Durante o evento, que ocorre 
em São Paulo, estão sendo analisa-
dos casos concretos, cláusulas de 
editais e de contratos, checklists e 
o passo a passo de procedimentos, 
com ênfase para os entendimentos 
da jurisprudência e do Tribunal de 
Contas da União.

corregedores dos 91 tribunais bra-
sileiros aprovaram para 2016 oito 

metas nacionais, dentre as 
quais: julgar maior núme-
ro de processos do que os 
casos novos; determinar 
um percentual de proces-
sos que devem ser julga-
dos na Justiça Estadual, do 
Trabalho, Federal e Militar; 
ampliar casos julgados por 
meio da conciliação; esta-
belecer quantidade de jul-
gamento de processos de 
improbidade administrativa 
e corrupção; e incentivar 
uso da Justiça Restaurativa 

nos tribunais, com a criação de, 
ao menos, uma unidade judiciária.

ou no Banco do Brasil, a depender 
do intervalo sequencial. O Conse-
lho da Justiça Federal (CJF) liberou 
o montante de R$ 7,6 bilhões aos 
Tribunais Regionais Federais (TRFs) 
essa semana. O TRF5 recebeu R$ 
1,8 bilhão em recursos financeiros 

para pagar os 36.394 beneficiários. 
Entre os seis estados que com-
põem a 5ª Região, Alagoas tem 
o maior número de requisitórios 
(7.104) e de beneficiados (20.295), 
já Pernambuco receberá o maior 
valor, mais de R$ 800 milhões. 

Hoje (26), a Justiça Federal no Rio 
Grande do Norte promove mais 
uma edição da “Quinta Jurídica”. O 
tema do evento será “O instituto 
da mediação: um novo marco para 
a resolução de conflitos”, cujos 
palestrantes serão o presidente do 
Conselho da Câmara de Mediação, 
Conciliação e Arbitragem da FIESP, 
Kazuo Watanabe, o desembar-
gador federal convocado Carlos 
Wagner Dias Ferreira e a advoga-
da Flávia Vieira Resende, que atua 
como mediadora. Na ocasião, será 
lançada a política de mediação da 
JFRN, a ser desenvolvida em 2016, 
sob a coordenação de Carlos Wag-
ner. O evento ocorre no auditório 
da JFRN, às 19h. As inscrições são 
gratuitas, mas apenas serão confir-
madas mediante a doação de 2 kg 
de alimentos não perecíveis.


