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 liberação do pagamento de 
RPVs pelo Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5 

bate recorde neste mês de novem-
bro. De acordo com a Subsecreta-
ria de Precatórios do TRF5, serão 
injetados na economia da região 
R$ 152.496.278,23, beneficiando 
31.099 pessoas. Desde o início do 
pagamento do benefício, em 2002, 
nunca um valor tão expressivo foi 
liberado. Para se ter uma ideia, o 
valor mais alto pago na história 
de RPVs no TRF5 foi em junho de 
2011, quando foram repassados 
R$ 86.455.526,94. O pagamento 
será efetuado a partir do próximo 
dia 8 de dezembro. 

Campeão - O maior número de 
beneficiados está no estado do 
Ceará (14.212), representando 
mais de 40% do total e mais de 
50% do valor pago na região. Para 
receber os valores, o beneficiário 
deve apresentar cópia do RG, CPF, 
junto com documentos originais, 
além de comprovante de residên-

Liberação de RPVs na 
5ª Região bate recorde

cia, nas agências da Caixa Econô-
mica Federal e do Banco do Brasil. 
Para informações acerca do banco 
em que foi depositado o valor, 
basta acessar a página do TRF5 na 
internet (www.trf5.jus.br) e fazer a 
consulta pelo número do RPV ou 
ainda fazer a busca pelo número 
do processo originário.

Representantes das áreas de 
Recursos Humanos dos tribu-
nais regionais federais estive-
ram reunidos ontem, no Con-
selho da Justiça Federal (CJF), 
para debater o fechamento do 
Plano Nacional de Capacita-
ção dos servidores da Justiça 
Federal (PNC) para o biênio 
2012/2013. A discussão prosse-
gue até hoje. Do TRF5, partici-
pam Onaldo Mangueira, diretor 
da Subsecretaria de Pessoal, e 
Nathiene Alencar, diretora do 
NDRH. O documento é resul-
tado de estudos realizados ao 
longo do ano, por meio de 
videoconferências, pelo Centro 
de Estudos Judiciários (CEJ), 
pela Secretaria de Recursos Hu-
manos do CJF e pelas áreas de 
Recursos Humanos dos TRFs.

A partir de 
amanhã 
(1º/12) até 
o domingo 
(4/12), a TV 
Justiça rea-
presenta o 
programa 
“Justiça em 
Foco” que 
nesta semana abordou o TRF da 
5ª Região. O documentário traz 
um perfil do desembargador 
federal Paulo Roberto de Oliveira 
Lima, presidente da Corte. A cada 
semana, o “Justiça em Foco” faz 
uma radiografia de um dos 26 
tribunais de Justiça dos estados 
brasileiros e do Distrito Federal. 
Nos programas, também são 
destacados os avanços e os de-
safios da justiça, além da história 
da instituição. O Justiça em Foco 
é uma produção da TV Justiça. 
Na quinta feira, o programa será 
exibido às 9h30; na sexta-feira, 
às 19h30: no sábado, às 11h30, e 
domingo às 23h30.

Uma ruptura de um dos cabos 
submarinos da Embratel, em 
Fortaleza, ocorrida na tarde de 
segunda-feira (28), deixou a inter-
net lenta, impactando na disponi-

Problemas na Embratel deixam internet lenta

PNC 2012/2013 
é discutido no CJF

TRF5 é destaque 
dessa semana na 
TV Justiça

A Seção de Gestão da Segurança 
da Informação (SGSI), vinculada 
à Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação (STI) do TRF5, informa 
que estará dando início hoje à atu-
alização da ferramenta de segu-
rança (antivírus) para a versão mais 
atual em todas as estações de tra-
balho desta Corte. De acordo com 
o diretor da Divisão de Produção 
e Suporte Técnico da STI, Arnaldo 
Pereira, o processo de instalação 
adotado não requer interação 
do usuário e será realizado pela 
rede de forma remota. “Durante 
a instalação, que demora aproxi-
madamente 30 minutos, esta ação 
causará lentidão nos micros, mas 
não impedirá a continuidade dos 
trabalhos diários dos servidores. 
Contamos com a compreensão e 
paciência de todos”, ressalta.

STI fará 
atualização 
de antivírus

bilidade dos serviços de internet 
do Tribunal. De acordo com nota 
emitida pela empresa, o problema 
só atingiu 20% dos usuários de 
internet no País.


