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O presidente do Conselho da
Justiça Federal (CJF), ministro
Cesar Asfor Rocha, liberou
nesta terça-feira (24), aos
Tribunais Regionais Federais
(TRFs), limites financeiros de
R$ 346.195.684,60 para paga-
mento de Requisições de Pe-
queno Valor (RPVs) na Justiça
Federal. O TRF5, que abrange
Pernambuco, Ceará, Alagoas,
Sergipe, Rio Grande do Norte
e Paraíba terá R$ 56.705.315,41,
para quitações diversas, dos
quais R$ R$ 33.601.658,84 são destinados
a 9.068 pessoas atendidas na solução de
benefícios previdenciários. As requisições

Conselho da Justiça Federal libera
R$ 56 milhões para RPVs no TRF5

se referem a dívidas judiciais da
União e de órgãos públicos
federais, autuadas em julho de
2010. O depósito desses valores
na conta dos beneficiários é
feito pelos TRFs, de acordo com
seus cronogramas próprios. Os
recursos liberados atendem à
classificação das despesas reali-
zadas segundo a natureza do
crédito, seja alimentícia e não-
alimentícia. Os débitos de natu-
reza alimentícia são aqueles
decorrentes de salários, venci-

mentos, proventos, pensões e suas comple-
mentações, benefícios previdenciários e
indenizações por morte ou invalidez.

Servidores do TRF5 participarão, na
segunda-feira próxima (30), às 15h, na
Sala das Turmas Norte, 2º andar, da
palestra de apresentação do Programa
de Gestão Documental que inclui
também a implantação do Sistema
FLUXUS. O treinamento ocorrerá no
período de 1 a 17 de setembro, com
exceção dos dias 06 e 07, das 14h às
18h, na sala 1, do 1º andar da
ESMAFE5. Cada participante deverá ter
apenas de uma tarde de aula. Os
grupos serão distribuídos de acordo
com o trabalho desempenhado por
cada servidor. A data será comunicada
através de e-mail.

A Seção de Arquivo e Documentação do
Núcleo de Gestão Documental informa a
eliminação, no último dia 13 de agosto,
pelo processo mecânico de fragmentação
com vistas à reciclagem, operado pelo Se-
tor de Reprografia, da massa documental
oriunda do descarte de 3.500 processos
de Requisição de Pequeno Valor – RPV

TRF5 cumpre nova etapa de fragmentação de
processos e publica 3º Edital de Eliminação de RPV’s

com temporalidade vencida, constantes
do Edital de Eliminação EDE/2010.000002,
publicado em 22 de junho de 2010. A ini-
ciativa TRF5 faz parte da Resolução nº 23
do Conselho da Justiça Federal (CJF) que
estabelece a política de autos findos (pro-
cessos judiciais transitados em julgado e
arquivados). Além do cumprimento da re-

solução, a fragmentação solidifica o
compromisso do TRF5 com o programa
de responsabilidade sócio-ambiental. Os
papéis fragmentados são doados a insti-
tuições sociais, proporcionando a gera-
ção de receita a partir da reciclagem. In-
forma também a publicação do 3º Edital
de Eliminação contendo 3.600 Requisi-
ções de Pequeno Valor (RPV’s) no último
dia 16 de agosto, que aguardarão cum-
primento do prazo para eliminação.

O juiz federal Francisco
Glauber Pessoa Alves,
da Seção Judiciária de
Pernambuco (16ª Vara
de Caruaru) teve o tra-
balho intitulado “A teo-
ria quinária, a sentença
de improbidade admi-
nistrativa e alguns apontamentos quanto
à sua implementação” publicado no livro
“Teoria Quinária da Ação - Estudos em ho-
menagem a Pontes de Miranda, nos 30
anos do seu falecimento”, lançado pela
Editora Podivm. Num total de 631 pági-
nas, com trinta articulistas e prefaciada
pelo renomado processualista Sérgio
Bermudes, a obra é uma homenagem ao
jurista alagoano que fez história no Direi-
to brasileiro.
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Sistema FLUXUS


