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JFAL elimina quatro toneladas de papéis 

om o objetivo de garantir a 
qualidade dos recursos  e ser-
viços de Tecnologia da Infor-

mação (TI) nas sessões do Pleno e 
das Turmas, a Subsecretaria de Tec-
nologia da Informação (STI) vem 
realizando o projeto “Falha zero na 
sessão de julgamento”. Desde o úl-
timo 16 de abril, colaboradores da 
STI  vêm  acompanhando in loco 
as sessões, executando serviços 
de prevenção de erros e produção 
de relatórios - check lists – com os 
eventuais problemas encontrados. 
Os  notebooks  dos desembarga-

dores são configurados com aces-
so  a internet, intranet, sistema do 
pleno  e PJe . Além disso, é feita 
uma checagem do sistema do Ple-
no e do PJe, para que o voto  
aconteça  sem problemas. A 
certificação digital é outro 
item que passa pela análise 
dos colaboradores. “Os ín-
dices de erro vêm diminuin-
do”, afirma a diretora da STI, 
Fernanda Montenegro. 
Em paralelo, a STI vem reali-
zando uma ação preventiva 
nas reuniões do Conselho: 

dois colaboradores da STI têm dan-
do suporte aos encontros em rela-
ção a recursos da microinformática 
e ao sistema Fluxus. 

O Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5, através 
da Subsecretaria de Precató-
rios, iniciou  ontem o paga-
mento de R$ 76.595.716,89 
em Requisições de Peque-
no Valor (RPV) e, a partir de 
amanhã, está liberando R$ 
498.829.050,59 para paga-
mento de precatórios de na-
tureza alimentar, totalizando 
574.424.767,48 milhões. O 
montante dos recursos vai 
beneficiar 28.325 mil pessoas 
nos seis Estados nordestinos 
que integram a 5ª Região. As 
RPVs estão situadas no inter-
valo sequencial entre os nú-
meros 716.472 e 730.194 e os 
precatórios, entre os números 
78.838 e 86.141. Para receber 
os valores, o beneficiário deve 
apresentar cópia do RG e CPF, 
junto com documentos ori-
ginais, além de comprovante 
de residência, nas agências da 
Caixa Econômica Federal e do 
Banco do Brasil.

Um grupo de 30 alunos do 7º e 
8º períodos do curso de Direito 
da Faculdade Estácio visitaram 
ontem o TRF5. Acompanhados 
pelo professor Joaquim Quei-
roz, os estudantes assistiram a 
um vídeo institucional, conhe-
ceram o Pleno, a Presidência, 
o Memorial e o heliponto. De 
acordo com o Núcleo de Ce-
rimonial e Relações Públicas, 
a visita de estudantes ao TRF5 

atende ao cumprimento da Meta 
4 de 2011, estabelecida pelo Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ).

O TRF5 recebeu ontem quatro to-
neladas de papéis provenientes do 
descarte de processos da Justiça 
Federal em Alagoas (JFAL). Os pro-
cessos eliminados se encontram 
com prazos de temporalidade 
cumpridos, em atendimento 
às determinações contidas no 
Artigo nº 14 da Resolução nº 
23 estabelecida em setembro 
de 2008, pelo Conselho da Jus-
tiça Federal. De acordo com a 
diretora do Núcleo de Gestão 
Documental, Lúcia Carvalho, os 

Entre os dias 16 e 19 de maio, a 
Justiça Federal no Ceará apoiará 
o “Seminário Justiça Ambiental e 
Direitos Humanos”, realizado pela 
Faculdade Christus, em Fortaleza. A 
formação vai discutir a relação en-
tre a Justiça Ambiental e os Direitos 
Humanos, com a presença de juris-
tas que participam de movimentos 
populares, além de estudiosos do 
assunto. As atividades serão gra-
tuitas - exceto a Trilha Ecológica na 
Lagoa Encantada, situada na terra 
indígena Jenipapo-Kanindé, no 
município de Aquiraz (CE). 

papéis serão fragmentados e en-
viados para doação à ONG Mora-
dia e Cidadania, da Caixa Econô-
mica Federal.


