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Mutirão faz acordos em
ação de planos econômicos
Tribunal cadastra poupadores com interesse em encerrar processos contra banco
MAX LEONE
max.leone@odia.com.br

P

Iniciativa faz parte
do piloto para
resolver 16 mil
processos até o fim
do ano na 2ª Região
nários dos planos Bresser
(1987), Verão (1989) e Collor
2 (1991), e que querem fechar
acordo devem enviar e-mail
para conciliar@trf2.jus.br,
ou preencher o formulário
na página do próprio TRF2
(http://www10.trf2.jus.br/
conciliacao/quero-conciliar/), manifestando o interesse de participar.
ZERAR AÇÕES ESTE ANO

De acordo com o tribunal, a
iniciativa faz parte de projeto piloto para resolver 16.025
processos em tramitação na
2ª Região até o fim do ano. O
TRF2 já definiu as datas dos
próximos eventos de conciliação. Pelo calendário, haverá reunião na quinta-feira
desta semana, além de nos
dias 18 e 25 deste mês. As negociações têm representantes do banco e de poupadores que ajuizaram ações na
Justiça Federal no Rio
No primeiro teste, em 29
de maio, 113 audiências ocorreram com índice de resolução de 75,22%. Os valores so-

CONFIRA

como participar

R$ 2,48 MI

NNOs poupadores que têm ação

Total pago a poupadores
com ações contra a Caixa
após fechamento de
acordos nos mutirões
promovidos pelo TRF2.

574 AÇÕES
Número de processos
judiciais contra a Caixa
que chegaram ao fim após
acordo em mutirões de
conciliação do TRF2.

maram cerca de R$ 661,5 mil
a serem pagos aos autores.
As propostas são baseadas
nos termos do acordo homologado pelo STF. Na última
quarta-feira, houve outro
mutirão com 300 processos
e em 181 se chegou a acordo
(74,03% de resolução) com o
pagamento de R$851,1 mil.
E no dia 31, mais um em
Volta Redonda, com mais
103 audiências e 59 que terminaram com pagamento de
R$433 mil.
O piloto tem como objetivo verificar o tempo de cada
audiência e promover ajustes para ampliar o atendimento e organizar o calendário de mutirões.

POR EMAIL
contra a Caixa Econômica Federal e querem fechar acordo com o Tribunal Regional
Federal da 2ª Região devem
enviar e-mail para conciliar@
trf2.jus.br.

NA PÁGINA DO TRF2
NNSegundo o Núcleo de Conciliação do tribunal, os interessados também têm a opção
de se inscrever para participar do mutirão preenchendo

o formulário na página do
próprio TRF2 (http://www10.
trf2.jus.br/conciliacao/queroconciliar/), manifestando o
interesse

CALENDÁRIO
NNO TRF2 já definiu as datas

dos próximos eventos de conciliação. Pelo calendário, haverá
reunião na quinta-feira desta
semana, além de nos dias 18 e
25 deste mês. As negociações
têm representantes do banco
e de poupadores.

Proposta prevê descontos
>>As propostas apresentadas nos mutirões do TRF2
levavam em conta os seguintes termos do acordo
homologado pelo Supremo
Tribunal Federal (STF): até
R$ 5 mil, não há redução
de valor; entre R$ 5.000,01
e R$ 10 mil, desconto de
8%; entre R$ 10.000,01
e R$ 20 mil, será abatido
14% do valor. E quem devia receber acima de R$ 20
mil, o deságio é de 19%.
O acordo relativo às
diferenças de correção

da poupança dos planos
econômicos Bresser, Verão e Collor 2 foi firmado
pelo Instituto Brasileiro
de Defesa do Consumidor
(Idec), Frente Brasileira pelos Poupadores (Febrapo)
e Febraban, com a mediação da Advocacia-Geral da
União (AGU) e o acompanhamento do Banco Central. Em março de 2018, foi
homologado pelo Supremo, após o parecer favorável da Procuradoria-Geral
da República (PGR).

Justiça vai pagar atrasados para
4,8 mil aposentados do INSS
Segurados receberão esta semana R$ 63,5 milhões de ações de revisões de aposentadorias
Mais de 4,8 mil aposentados e pensionistas do INSS
no Rio e no Espírito Santo,
que ganharam ações contra a Previdência no mês de
abril, vão receber os atrasados dos processos esta semana. O Conselho de Justiça Federal (CJF) liberou R$ 63,5
milhões para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região
(TFR2), que abrange os dois
estados, quitar as pendências por meio de Requisições
de Pequeno Valor (RPVs),
que são ordem de pagamentos limitadas a 60 salários
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Para manter reajuste do RAS da PM

Estado do Rio
garante medidas
compensatórias
Estefan Radovicz/Agência O Dia

oupadores que entraram com ações
contra a Caixa Econômica Federal, devido às perdas provocadas
por planos econômicos implementados entre os anos
1980 e 1990, podem se inscrever em mutirão de conciliação para participar de
acordo homologado pelo
Supremo Tribunal Federal
(STF). O Tribunal Regional
Federal da 2ª Região (TRF2),
que abrange os estados do
Rio e Espírito Santo, recebe
o cadastro dos clientes bancários com processo judiciais interessados em aderir
à proposta. Na área do TRF2
são 16 mil ações contra a Caixa, das quais 12 mil tramitam
no Rio e estão aptas a participar de mutirões.
Segundo o Núcleo de
Conciliação do tribunal, os
clientes que têm processo
sobre os expurgos inflacio-

PALOMA SAVEDRA

mínimos (R$ 59.880).
Ao todo 4.829 segurados
serão beneficiados com essa
leva de RPVs que encerram
4.107 processos de revisão
e concessões de aposentadorias, pensões e auxíliosdoenças. Em todo o país,
os tribunais receberam R$
971,6 milhões para pagar
63.522 processos de 76.578
segurados. Vale ressaltar que
não há mais como o INSS recorrer das sentenças.
Os segurados recebem os
valores das ações por meio de
contas correntes abertas em

agências do Banco do Brasil ou
da Caixa Econômica Federal.
O depósito é feito em nome de
quem ganhou o processo judicial. No caso de falecimento do
beneficiário, os herdeiros têm
direito a receber também.
COMO CONSULTAR

Para saber se tem direito a
receber esses atrasados é
preciso acessar a página do
TRF-2 para saber se foi contemplado. Os aposentados
ou pensionistas do INSS
podem verificar quando e
quanto terão de atrasados

em www.trf2.jus.br.
Nela, precisam ir ao menu
à esquerda da tela e procurar
o campo Precatórios/RPV, e
clicar em “Consultas”, depois
em Pesquisa ao Público.
Para facilitar o acesso à
pagina do tribunal, os segurados do INSS devem ter
o número do requerimento
do processo ou do CPF do
ganhador do processo ou o
número da ação.
Ao digitar o código que
vai aparecer na tela, basta
clicar em “Confirmar” para
concluir a operação.

NNO governo Witzel garante
que vai comprovar ao Conselho de Supervisão da Recuperação Fiscal do Rio as
compensações financeiras
que viabilizam o reajuste
das horas extras de PMs.
Como a Coluna informou,
no último sábado, os conselheiros não deram aval
ao aumento do valor de
Regime Adicional de Serviço (RAS) dos militares. E
pediram mais explicações à
corporação, para que apresente medidas de ajuste de
despesas, ou então o estado
terá que, em 30 dias, cortar
gastos de algum lado.
Secretário da Casa Civil
e Governança, José Luís
Zamith afirmou à Coluna
que o Executivo fluminense já está implementando
as medidas compensatórias. “O governo tem feito
diversas reuniões com o

Aumento

45%
Os valores pagos de
RAS foram reajustados,
em média, em 45%.
Gratificações variam de
acordo com a função.

Conselho de Supervisão e
já está preparando ações
necessárias para adequar o
aumento do RAS da Polícia
Militar ao Regime de Recuperação Fiscal, demonstrando nosso compromisso em manter a segurança
jurídica de nossos compromissos”, declarou.
O governador Wilson
Witzel concedeu o reajuste médio de 45% no valor
do RAS de PMs e policiais
civis em 3 de maio, quando publicou decreto autorizando a medida. Os novos valores já estão valendo desde então.
A medida foi tomada
mesmo sem a autorização formal dos técnicos
do conselho. No entanto,
a equipe do Palácio Guanabara enviou ao grupo os
relatórios da Polícia Civil

e da Polícia Militar com
informações relativas à
compensação financeira.
No fim do mês passado,
os conselheiros deram sinal verde à revisão do valor do RAS de policiais civis, mas com condições. A
Secretaria de Polícia Civil
terá que informar os nomes e respectivas matrículas dos beneficiários do
programa do regime adicional. Além disso, a pasta não poderá gastar mais
do que R$ 27,8 milhões ao
ano com pagamento de
RAS aos agentes.
Em seguida, o conselho
começou a analisar a nota
técnica da PM. E o parecer seria concluído até a
última sexta-feira, mas os
integrantes do grupo pediram mais explicações à
Policia Militar.
Perguntado pela Coluna, o Conselho de Supervisão esclareceu ainda
que enviou um ofício à
corporação informando
sobre “os parâmetros balizadores que norteiam a
compensação financeira
disposta no Artigo 27 do
Decreto 9.109 de 2017”.
O dispositivo diz que
“na hipótese de não adoção das providências necessárias à observância
ao disposto na Lei Complementar nº 159, de 2017
(de recuperação fiscal),
o governador do estado
será instado a compensar
os efeitos financeiros da
não observância das vedações do Regime de Recuperação Fiscal, no prazo
de 30 dias”. Só após o envio dessas informações, o
Conselho de Supervisão se
pronunciará em definitivo
sobre o assunto.

Bombeiros e Seap

Salários de maio

Conselho de
Supervisão deu
aval para aumento
de gratificações a
policiais civis

À espera

Depósito hoje

NNO governo também está tra-

NNOs salários de maio serão pa-

balhando para aumentar, em
breve, o valor de Regime Adicional de Serviço dos bombeiros militares e inspetores de
Administração Penitenciária.
Mas, desta vez, o reajuste do
RAS dessas categorias só deverá sair do papel depois que
o conselho der a palavra final
sobre os ajustes financeiros
necessários. As gratificações
também devem ter reajuste
médio de cerca de 40%.

gos hoje aos mais de 400 mil
servidores ativos, aposentados
e pensionistas do Estado do
Rio. O depósito ocorrerá antes
do prazo estipulado em calendário oficial, que é o 10º dia útil
do mês seguinte ao trabalhado
- que cairá na próxima sextafeira. Segundo a Secretaria de
Fazenda, a antecipação foi viável devido ao bom resultado da
arrecadação, diante de ações
como o combate à sonegação.

