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Eleitores do Recife devem fazer o 
recadastramento biométrico

TRF5 eliminou 32 mil RPVs pagas e com prazo de guarda cumprido

Foto: Luiz Silveira

Prazo para envio de pesquisas sobre 
Juizados Especiais termina na segunda

DG se reúne com chefes de gabinetes

Dia Mundial da 
Solidariedade

Portal do CNJ

o ano passado, o 
Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª 

Região - TRF5 publicou 
111 editais de elimina-
ção dos processos com 
temporalidade cum-
prida. Nesses editais, 
foram listadas 55.600 
Requisições de Peque-
no Valor (RPVs) que 
foram pagas e estavam prontas 
para eliminação, uma vez decorri-
do o prazo de guarda (cinco anos). 
Desse total, foram eliminados 32 

mil processos, que geraram, apro-
ximadamente, três toneladas de 
papel. Depois de fragmentado, o 
material foi doado para reciclagem 

à ONG Moradia e Cidada-
nia. A medida atende às 
determinações contidas 
na Resolução nº 23/2008, 
do Conselho da Justiça 
Federal (CJF). De acordo 
com a supervisora do 
Arquivo, ligado ao Núcleo 
de Gestão Documental, 
Ednalva Germano, a pu-
blicação dos editais foi re-

alizada entre os meses de setem-
bro e novembro do ano passado.
Espaço- Segundo Ednalva Germa-
no, o descarte dos papéis gerou 

Na próxima quarta-feira, dia 6 de fevereiro, 
chefes de gabinete dos desembargadores fe-
derais do TRF da 5ª Região estarão reunidos 
com o diretor-geral, Marcos Netto. No en-
contro, serão avaliados assuntos de interesse 
da administração do tribunal e dos gabinetes. 
A Diretoria Geral lembra que a pauta está 
aberta para sugestões. A reunião acontecerá 
às 15h, na Sala de Reuniões da Presidência.

Desde a última terça-feira (29/01), 
o portal do Conselho Nacional de 
Justiça está com um novo leiaute. 
A mudança privilegia o acesso a 
informações sobre os tribunais e 
oferece materiais como arquivos 
de áudio, imagem e vídeo pro-
duzidos pelas próprias Cortes em 
todo o país, além de mostrar em 
tempo real as notícias das assesso-
rias de comunicação dos tribunais 
estaduais e dos órgãos da Justiça 
do Trabalho, Eleitoral e Federal.

Termina, na próxima segunda-feira 
(4/02), o prazo para docentes, dis-
centes, pesquisadores, professores 
e demais pessoas com produção 
científica sobre Juizados Especiais 
enviarem suas pesquisas, finaliza-
das ou em desenvolvimento, para 
seleção e apresentação no “Se-
minário Juizados Especiais: diag-
nósticos e perspectivas”. O evento 
será realizado no dia 6 de março, 

O Tribunal Regional 
Eleitoral de Pernam-
buco (TRE/PE) iniciou, 
ontem (30), o reca-
dastramento biomé-
trico dos eleitores do 
Recife. Para evitar filas 
e agilizar o atendimento, o reca-
dastramento será realizado me-
diante agendamento, disponível 

no endereço www.
tre-pe.jus.br. De acor-
do com o TRE/PE, o 
agendamento deve 
ser feito até março de 
2014. O eleitor que 
não cumprir o prazo 

estará sob o risco de não poder 
votar nas eleições 2014, além de 
ter o título eleitoral cancelado.

na sede do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). As pesquisas deve-
rão ser submetidas na forma de 
pôsteres. Os trabalhos poderão 
versar sobre Juizados Especiais 
Cíveis e Federais; Juizados e a De-
fesa do Consumidor; Conciliação 
nos Juizados; e Juizados da Fa-
zenda Pública e o acesso à justiça. 
Mais informações no site do CNJ: 
www.cnj.jus.br.

maior espaço físico. O local, ex-
plica Ednalva, servirá para melhor 
acomodar os documentos e pro-
cessos de guarda intermediária 
e os de guarda permanente. A 
supervisora acrescenta, ainda, que 
haverá uma reorganização na área 
de trabalho. “O nosso objetivo é 
organizar o arquivo, de forma que 
cada setor tenha um espaço que 
represente o organograma do 
TRF5, a fim de que seja agilizado 
o desarquivamento dos documen-
tos/processos aqui arquivados”, 
ressaltou Ednalva Germano.


