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Dia Mundial da 
Meteorologia

Subsecretaria de Precatórios 
do TRF5 divulgou a data 
de pagamento das Requi-

sições de Pequeno Valor (RPVs), 
autuadas no mês de março deste 
ano. Mais de R$ 61 milhões es-
tarão disponíveis a partir do dia 
9 de abril, distribuídos entre os 
15.014 beneficiários da 5ª Região. 
O estado do Ceará volta a figu-
rar no topo da lista de maiores 
beneficiados (4.517), seguido de 
Alagoas. Com relação ao montan-
te pago, o Ceará mantém a regu-
laridade de ser responsável pelo 
maior valor: R$ 18.887.144,03. 
Para receber os valores, o bene-
ficiário deve apresentar cópia do 

RG, CPF, junto 
com documentos 
originais, além de 
comprovante de 
residência, nas 
agências da Caixa 
Econômica Fede-
ral e do Banco do 
Brasil. Para saber 
em que banco 
será depositado o 
valor das RPVs e a 
data em que o crédito estará dis-
ponível para saque, basta acessar 
o Portal do TRF5 (www.trf5.jus.br) 
e fazer a consulta pelo número 
da RPV ou pelo número do pro-
cesso originário. O TRF5 informa 

TRF5 divulga data de pagamento de RPVs

O Conselho da Justiça Federal - 
CJF divulgou um balanço referen-
te ao pagamento de Requisições 
de Pequeno Valor (RPVs) na Jus-
tiça Federal. De acordo com da-
dos do CJF, em 2011, o montante 
pago foi superior em 22% ao ano 
de 2010. Foram R$ 5,539 bilhões 
contra R$ 4,536 bilhões, confir-
mando a tendência de crescimen-

ções judiciais em quantias que 
não ultrapassem os 60 salários 
mínimos. Para o CJF, o aumento 
reflete uma realidade vivida nos 
últimos anos pela Justiça Fede-
ral: a crescente demanda judicial 
oriunda das camadas de menor 
renda da população, principal-
mente em função da criação dos 
JEFs, em 2001.

A servidora Carolina Castelo 
Branco, do Núcleo de Gestão 
Documental do TRF5, partici-
pa do encontro do Comitê de 
Gestão Documental da Justiça 
Federal, que será realizado na 
segunda (26) e terça-feira (27), 
no Conselho da Justiça Federal, 
em Brasília. Coordenado pelo 
Centro de Estudos Judiciários 
(CEJ) do CJF, a reunião discutirá 
assuntos relativos ao Sistema de 
Gestão Documental, com a par-
ticipação de representantes das 
cinco regiões da Justiça Federal 
e do CJF. Na pauta, temas como 
a análise das demandas de atu-
alização do Plano de Classifica-
ção e Tabela de Temporalidade 
da Documentação Administra-
tiva da Justiça Federal; a apre-
sentação de um diagnóstico da 
situação da gestão documental, 
em face da implementação dos 
instrumentos de gestão docu-
mental elaborados pelo CNJ, 
entre outros.

to que vem sendo percebida nos 
últimos anos. O balanço ratifica 
essa tendência quando compara 
o valor pago no ano passado com 
o montante pago em 2002 (R$ 
732 milhões).  A diferença ultra-
passa os 655%. Frutos de senten-
ças dadas nos Juizados Especiais 
Federais (JEFs), as RPVs quitam 
débitos apurados nas condena-

RPVs batem recorde na JF A Justiça Federal no Rio Grande do 
Norte (JFRN) vai ganhar duas no-
vas varas federais. O presidente do 
TRF5, desembargador federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima, e o dire-
tor do Foro da Seção Judiciária do 
Rio Grande do Norte (SJRN), juiz 
federal Manuel Maia, conduzem, na 
próxima quinta-feira (29), a instala-
ção da 13ª Vara, na sede da Subse-
ção de Mossoró, e da 14ª Vara, no 
prédio anexo da SJRN, em Natal.

JFRN será ampliada

Comitê de Gestão 
Documental se
reúne no CJF

o banco onde os valores serão 
depositados, de acordo com a 
seguinte numeração: de 704.378 
até 710.393, na Caixa Econômica 
Federal; e de 710.394 até 716.471, 
no Banco do Brasil.


