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ECONOMIA

Justiçaliberaconsultaa
atrasadosdeaposentados
Quem ganhou ação em junho pode verificar valor a partir de amanhã na internet
DIVULAGAÇÃO

Tribunal Regional Federal da 2ª Região
(TRF2) libera a partir
de amanhã a consulta na internet para que aposentados que ganharam em
junho ações na Justiça contra
o INSS possam verificar quanto terão de atrasados e em
qual banco vão receber. O
Conselho de Justiça Federal
(CJF) liberou ao tribunal, que
abrange Rio e Espírito Santo,
R$ 52,3 milhões para quitar
3.036 processos previdenciários que envolvem revisões e
concessões de benefícios. O
CJF destinou R$ 994,2 milhões para TRFs de todo o
país, beneficiando 91,3 mil segurados que tiveram sentença final no mês passado.
Os créditos serão feitos
por meio de Requisições de
Pequeno Valor (RPVs), ou seja, limitados a 60 salários mínimos (R$ 56.220). A previsão inicial da Divisão de Precatórios do TRF2 é de liberar
até 14 de agosto recursos para saques. O setor informou
ao DIA, no entanto, que “está trabalhando para efetuálos antes dessa data”. A recomendação é que os segurados verifiquem a partir de
amanhã quando os valores
começam a ser creditados e
estarão disponíveis para saque no Banco do Brasil e na
Caixa Econômica Federal.
A consulta pode ser feita
pelo www.trf2.jus.br. Ao entrar no site, aposentados e
pensionistas devem ir no
menu à esquerda da tela,
procurar o campo destinado
a Precatórios/RPV.
Os segurados precisam clicar em Consultas, depois em
Pesquisa ao Público. Para
acompanhar pela internet, os
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Os tribunais abrem contas no BB ou na Caixa para os segurados sacarem os valores dos atrasados

interessados necessitam do
número do requerimento ou
do CPF ou da ação judicial. Ao
digitar o código de verificação, basta clicar em confirmar para concluir a operação.
OUTROS TRIBUNAIS

Para o TRF da 1ª Região (DF,
MG, GO, TO, MT, BA, PI, MA,
PA, AM, AC, RR, RO, AP) foram enviados R$ 284,03 milhõesque vãoquitar17.130processos de 19.093 beneficiados.
Já o TRF da 3ª Região (SP e
MS) recebeu R$ 198,3 milhões
para pagar 12.124 segurados.
No caso do TRF da 4ª Região
(RS, PR e SC) foram destinados R$ 277,6 milhões a 34.122
aposentados e pensionistas.
E por fim, o TRF da 5ª Região (PE, CE, AL, SE, RN e
PB) vai pagar 18.209 processos de 22.926 pessoas beneficiadas por R$ 131,8 milhões.

RPVs E PRECATÓRIOS RETOMADOS

Reunião vai definir devoluções
■ Um novo encontro do Grupo

de Precatórios do Conselho da
Justiça Federal (CJF) está marcado para os dias 8 e 9 de
agosto, desta vez com a presença dos juízes, na capital federal. Na reunião serão definidos procedimentos a serem
adotados pelos tribunais para
emissão das novas Requisições de Pequeno Valor
(RPVs)e precatórios de quem
teve os recursos retomados pela União e solicitou nova emissão de pagamento.
Durante uma videoconferência semana retrasada ficou
definido que Banco do Brasil e
Caixa Econômica Federal ficarão responsáveis por encami-

nhar aos tribunais de todo o
país listagens com nomes das
pessoas, entre elas aposentados e pensionistas do INSS,
que ganharam ações judiciais
há mais de dois anos e tiveram os depósitos cancelados
por não terem sido sacados no
período. Os bancos terão que
informar ainda os valores suspensos pela Lei 13.463/2017,
que determinou a devolução
para a União dos recursos que
estão nas contas bancárias.
No TRF da 2ª região cerca
de R$ 1,3 bilhão não foi sacado por 77,6 mil pessoas e em
todo o país são R$ 8,6 bilhões
cancelados, referentes a 493
mil pessoas.

Saque do FGTS inativo acaba hoje
Agências da Caixa Econômica Federal vão funcionar em horário normal, das 10h às 16h
AGÊNCIA BRASIL
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O trabalhador que não retirou o dinheiro da conta inativa do FGTS tem só hoje para
sacar os recursos nas agências da Caixa Econômica Federal, que vão funcionar em
horário normal, das 10h às
16h . A grana que não for retirada volta para a conta vinculada do empregado. Quem
perder o prazo, só poderá
usaros recursos nos casosprevistos em lei para usar o fundo, como compra da casa própria, ao se aposentar, em caso
de demissão sem justa causa,
quando a conta permanecer
sem depósitos por três anos
ou em situações doenças.
No entanto, quem comprovar que estava impossibilitado de sacar o fundo inativo no período estabelecido
pelo governo, como no caso
de presos e de doenças graves, poderá retirar o recurso
até o dia 31 de dezembro de
2018. Segundo a Caixa, o decreto publicado pela União
na semana passada prevendo essa questão será regulamentado hoje, e vai definir
as normas técnicas para os
casos das exceções.
“A Caixa ressalta que o prazo de saque das contas inati-

vas do FGTS não sofreu alteração. O prazo para todos os
trabalhadores acaba nesta segunda-feira, exceto os casos
de trabalhadores que serão
contemplados pelo decreto”,
informou o banco, em nota.
Até o dia 20 de julho, foram pagos mais de R$ 43 bilhões, para 25,37 milhões de
trabalhadores. O montante
equivale a 98,64% do total
inicialmente disponível para saque (R$ 43,6 bilhões).
O número de trabalhadores
que sacaram os recursos das
contas do FGTS representa
84% das 30,2 milhões de pessoas inicialmente beneficiadas pela medida.
DOCUMENTOS

Os documentos necessários
são o número de inscrição
do PIS (Programa de Integração Social) e de identificação do trabalhador. É recomendado levar também o
comprovante da extinção do
vínculo (carteira de trabalho ou termo de rescisão do
contrato de trabalho).
O banco orienta ainda os
trabalhadores a acessar o endereço ou ligar para
0800-726-2017, para que possam saber o valor, a data e o
local mais convenientes para os saques.

Trabalhador tem que levar documento com foto para tirar o dinheiro

■ Hoje, o governo do Rio
vai protocolar o pedido
formal de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal
(RRF) em Brasília. A partir desse passo, o estado
contará os dias para ter o
acordo homologado pelo
presidente Michel Temer
e, assim, poder receber
empréstimo de R$ 3,5 bilhões (com as ações da Cedae como garantia). O crédito será usado para pagar em dia os salários dos
servidores após o acerto
das folhas (maio e junho)
que estão atrasadas.
Atualmente, o estado
não pode fazer essa operação financeira, pois ultrapassou seu limite de endividamento previsto pela
Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF). E a legislação que criou o RRF autoriza os entes nessa situação a receber crédito com
o aval do governo federal.
A contrapartida do Rio,
no entanto, são as ações
da companhia de águas e
esgoto do estado.
Antes de receber os

Expectativa é
de que, após o
empréstimo,
estado pague
os próximos
salários em dia
R$3,5 bilhões, o Rio acredita que quitará os salários atrasados de maio e
de junho de mais de 200
mil servidores ativos, inativos e pensionistas. E o
décimo terceiro será pago, possivelmente, em setembro, com parte dos recursos do empréstimo.
E pelas perspectivas
apresentadas na última
sexta-feira pelo secretário
estadual de Fazenda, Gustavo Barbosa (foto), esses
débitospoderãoserregularizados ainda na segunda
quinzena de agosto (a partir do dia 16) com a receita
oriunda da venda da folha
salarial dos servidores.
Para o pagamento dessas folhas, é necessário o
valor de pouco mais de

CONFIRA

R$ 3,5 BI
Valor do empréstimo
previsto ao Rio com
ações da Cedae
como garantia.

200 MIL
Mais de 200 mil ativos,
inativos e pensionistas
estão sem salários de
maio, junho e o 13º.

R$1 bilhão. E o estado prevêuma receita de R$ 1,4 bilhão com o pregão, que será no próximo dia 9 do
mês que vem.
Já o décimo terceiro será pago quando o empréstimo de R$ 3,5 bilhões —
com as ações da Cedae como garantia — chegar
aos cofres fluminenses. A
expectativa é de que isso
ocorra em setembro.
Os vencimentos de
maio foram pagos apenas
para 262.756 servidores
ativos, inativos e pensionistas, o que representa
um total de R$ 1,148 bilhãolíquido,segundo aFazenda. Faltam receber
204.579 funcionários da
ativa, aposentados e pensionistas. São necessários
e R$ 451,8 milhões líquidos para quitar essa folha.
Jáosvencimentosdejunho ainda têm que ser pagos a 216.127 ativos, aposentados e pensionistas. O
estado terá que depositar
R$ 609,8 milhões líquidos. Até o momento,
250.524 vínculos do Executivo do Rio receberam
os salários do mês passado. Fazem parte desse grupo os ativos da Educação
(pagos com recursos do
Fundeb); ativos, inativos
epensionistasda Segurança; ativos da Fazenda;
além da Procuradoria Geral do Estado (com recursospróprios,mediante autorização da Justiça).
Duzentos e vinte e sete
mil servidores da ativa,
inativos e pensionistas
aguardam o 13º de 2016.
De acordo com a Fazenda,
o valor líquido está em
aberto é de R$ 1,2 bilhão.

CONFIRA

R$ 43 BI

30,2 MI

Balanço da Caixa aponta que
até o dia 20 de julho, foram
pagos mais de R$ 43 bilhões,
para 25,37 milhões de
trabalhadores. Este valor
equivale a 98,64% do total.

Número de trabalhadores
que sacaram os recursos das
contas do FGTS representa
84% das 30,2 milhões de
pessoas inicialmente
beneficiadas pela medida.
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