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Reunião no TRF5 discute sobre procedimentos para cumprimento da Resolução n° 224/2012 do CJF 

PJe: TRF5 vai aperfeiçoar módulo de expedição 
e pagamento de PRCs e RPVs  para os TRFs

Inscrições para 
Cursos a Distância 

Lázaro Guimarães 
participa de  
reunião do CNMP

esponsável pela versão na-
cional do módulo de expe-
dição e envio de requisição 

de pagamento de Precatórios 
(PRCs) e Requisições de Pequeno 
Valor (RPVS) no sistema Processo 
Judicial eletrônico (PJe), o Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região – 
TRF5 vai fazer um levantamento 
das referidas funcionalidades uti-
lizadas pelos Tribunais Regionais 
Federais das 2ª e 4ª Regiões. Entre 
os dias 26 de fevereiro e 1º de 
março, o diretor e o supervisor da 
Subsecretaria de Precatórios, res-
pectivamente, Jaelson Rodrigues e 

Luiz Arruda, estarão 
nas sedes daquelas 
cortes, no Rio de 
Janeiro e em Porto 
Alegre. 
Melhorias - De 
acordo com Jaelson 
Rodrigues, o objetivo das visitas é 
trocar experiências, conhecendo o 
que funciona melhor em cada TRF, 
a fim de unificar todas as regras, 
para que as mesmas atendam às 
necessidades dos cinco TRFs. Será 
aperfeiçoado um módulo de expe-
dição e pagamento de Precatórios 
e RPVs único para todos os tribu-

A Diretoria Geral coordenou, 
na última sexta-feira (22), uma 
reunião acerca da aplicação da 
Resolução n° 224/2012, do Con-
selho da Justiça Federal (CJF), 
que dispõe sobre atualização e 
pagamento de passivos admi-
nistrativos, no âmbito do CJF e 
da Justiça Federal de primeiro e 

segundo graus. Nela se dá o reco-
nhecimento de direitos e dívidas 
a magistrados e servidores, ativos, 
inativos e seus pensionistas. Se-
gundo a Resolução, é necessário 
um novo processo de apuração de 
valores a serem pagos, atualização 
monetária e aplicação de per-
centual de juros simples, se for o 

caso. A reunião, que contou com a 
participação de representantes da 
Secretaria Administrativa, Assesso-
ria Jurídica, Subsecretaria de Pes-
soal e Controle Interno, serviu para 
resolver quais os procedimentos 
que serão tomados referentes a tal 
cumprimento. De acordo com os 
participantes, para o cumprimento 

O desembargador federal Láza-
ro Guimarães participa, amanhã, 
da 2ª sessão ordinária de 2013 
do Conselho Nacional do Minis-
tério Público (CNMP). A pauta 
é extensa, com 147 itens, entre 
eles, a proposta de resolução 
que institui comissões reviso-
ras nos concursos públicos do 
Ministério Público. A proposta 
modifica a Resolução nº 14 do 
CNMP, de novembro de 2006, 
que regulamenta as seleções 
públicas no âmbito do Ministé-
rio Público. 

Estão abertas as inscrições para 
Cursos a Distância, na modalidade 
com Tutoria, do Instituto Legisla-
tivo Brasileiro (ILB/Senado). São 
12 opções, com temas nas áreas 
de administração, relações inter-
nacionais, direito eleitoral, ciência 
econômica, políticas públicas, edu-
cação a distância e siga Brasil. En-
tretanto, só é permitido participar 
do processo seletivo para apenas 
um curso com tutoria, podendo 
este ser simultâneo a um curso 
sem tutor. Os cursos serão promo-
vidos entre os dias 12 de março 
e 30 de abril. O processo seletivo 
será realizado entre os dias 25/02 
e 1°/03. As matrículas podem ser 
feitas no site do Senado (www.se-
nado.leg.br/ilb). Mais informações 
pelo telefone (61) 3303.1684 ou 
pelo e-mail ilbead@senado.leg.br.

desta Resolução, 
já estão sendo 
feitos ajustes. A 
reunião serviu 
também para 
decidir quais as 
responsabili-
dades de cada 
setor.

nais regionais fede-
rais, a partir do co-
nhecimento sobre o 
que funciona melhor 
em cada tribunal. 
“Foram identifica-
dos procedimentos 

distintos, implementados no âm-
bito do TRF5, fato que impõe a 
necessidade da uniformização das 
regras de negócios nas novas ver-
sões do PJe-módulo expedição e 
envio de requisição de pagamento 
de RPVs e Precatórios”, informou o 
diretor da Subsecretaria de Preca-
tórios do TRF5.


