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Pagamento de RPVs cresce 
22% em 2011 

Começa amanhã curso sobre segurança de voo

Cooperação 
Judiciária

Caixa Melhor Crédito: 
horário especial

Concurso para juiz federal substituto

Ficha Limpa

Nadja Maria Jorge de Castro
Divisão da 4ª Turma
Luciano da Silva
SOSERVI

 valor total de pagamentos 
feitos pela Justiça Federal 
em Requisições de Pequeno 

Valor (RPVs) cresceu 22% em 2011, 
em comparação ao ano de 2010. 
No TRF5, esse aumento também 
foi constatado: no ano passado, 
foram pagos R$ 832.623.302,08 
a 199.538 pessoas, em 149.095 
RPVs. Já em 2010, foram pagos  
R$ 801.196.190,44 a 196.334 be-
neficiados, em 117.217 processos. 
Demanda - De acordo com a Sub-
secretaria de Precatórios, o au-
mento reflete a crescente deman-
da judicial das camadas de baixa 
renda da população, principal-

mente após 
a criação dos 
Juizados Es-
peciais Fede-
rais, em 2001. 
A União 
utiliza o me-
canismo das 
RPVs nas condenações judiciais 
para quitar débitos que não ultra-
passem os 60 salários mínimos. As 
dívidas judiciais são de diferenças 
de vencimentos ou proventos de 
servidores públicos federais, ven-
cimentos ou proventos de milita-
res, pensão civil ou militar, FGTS e 
benefícios previdenciários. 

O resultado provisório da se-
gunda prova escrita – sentença 
penal - do XI Concurso para juiz 
federal substituto da 5ª Região 
será divulgado no próximo dia 3 
de maio, por meio de uma ses-
são pública que será realizada 
às 10h, na Sala das Turmas do 
Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região. São 33 candidatos que 
poderão garantir a passagem 
para a próxima etapa, da qual 
constarão a sindicância da vida 
pregressa e investigação social. 
O concurso prevê ainda exame 
de sanidade física e mental, exa-
me psicotécnico, uma prova oral 
e avaliação dos títulos.

O desembargador federal Francisco 
Barros Dias ministrará curso com-
pleto sobre a Lei da Ficha Limpa. O 
estudo iniciou ontem (23) e segue 
até amanhã (25), das 18h às 22h, na 
Escola Jurídi-
ca Latosensu, 
em Natal. Se-
rão analisa-
das situações 
concretas que 
podem ocorrer 
nas eleições de 
2012 e 2014 e 
novos casos inseridos na lei quanto 
ao alcance das inelegibilidades. In-
formações sobre o curso no portal  
www.latosensuescolajuridica.com.br ou 
pelos telefones 3201-7689 e  
9431-6525.

De amanhã até a sexta-feira 
(27/4), magistrados, servi-
dores e representantes do 
Ministério Público Militar, 
Ministério Público Federal 
e Advocacia Geral da União 
estarão reunidos, na sede da 
Esmafe5, para debater assun-
tos relacionados com o papel 

O juiz federal Marco Bruno Miran-
da Clementino, coordenador do 
Juizado Especial Federal no Rio 
Grande do Norte, foi designado 
pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) para compor o Comitê Exe-
cutivo Estadual da Rede Nacional 

de Coopera-
ção do Judici-
ário. O Comitê 
tem como 
objetivo faci-
litar a comu-
nicação entre 
os órgãos 
do judiciário, 
tornando-a 
mais ágil.

A Caixa Econômica Federal an-
tecipou, desde ontem (23/04), 
em uma hora, a abertura de 
suas agências para atendimen-
to exclusivo sobre o Programa 
CAIXA Melhor Crédito, que 
trata das reduções das taxas 
de juros dos empréstimos para 
a área comercial. O horário 
especial vigora até o dia 11 de 
maio próximo. De acordo com 
o gerente geral do Posto de 
Atendimento Bancário (PAB) 
da Caixa no Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região - TRF5, 
Diogo Cabral de Melo, o aten-
dimento especial no Tribunal 
será a partir das 11h.

do judiciário na segurança de 
voo. Com o objetivo de aprofun-
dar os conhecimentos sobre o 
direito aeronáutico, a capacita-
ção será realizada na sede da Es-
mafe5 (Recife) e visita ao Centro 
de Investigação e Prevenção de 
Acidentes Aéreos (Cenipa), em 
Brasília/DF.


