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TRF5 processa RPV de número 1 milhão

Planejamento estratégico: reunião discutiu metas do Judiciário para 2014

Recadastramento 
de aposentados e 
pensionistas

Edilson Nobre
participa do
Quinta Jurídica

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 chega à 

meta de 1 milhão de Requisições 
de Pequeno Valor (RPVs) proces-
sados. O número, bastante expres-
sivo, foi motivo de comemoração 
na Subsecretaria de Precatórios do 
TRF5. Embora o requisitório te-
nha sido processado, ele não está 
incluído na lista do próximo paga-
mento de RPVs, a ser realizado no 
dia 8 de outubro. O requisitório 
de número 1 milhão será pago 
no sexto dia útil de novembro. De 
acordo com o diretor da Subsecre-
taria de Precatórios, Jaelson Rodri-
gues Ferreira, a primeira RPV foi 

autuada em julho 
de 2001 e, du-
rante oito anos, 
até dezembro de 
2009, foram pro-
cessadas 420 mil 
Requisições de 
Pequeno Valor. 
Contudo, com a 
informatização, 
ocorrida em 2010, 
o número de autuações teve um 
crescimento bastante relevante. 
Para se ter uma ideia, nos últimos 
três anos foram autuadas 580 mil 
RPVs. “Um crescimento de 140%, 
em relação aos oito anos ante-

Representantes da Justiça Fe-
deral, que integram o Comitê 
Gestor Nacional do Poder Judici-
ário promoveram, segunda-feira 
(30/09), uma reunião, que contou 
com a participação dos tribunais 
regionais federais (por videocon-
ferência). Do TRF5, participaram 
a diretora da Secretaria Judici-

ária, Telma Motta, e os diretores 
da área de gestão estratégica 
regional, Geraldo Alves e Marcos 
Claudino. Entre os assuntos trata-
dos, foram discutidos a proposta 
de criação de um indicador que 
consiga mensurar a efetividade 
da Justiça (IEJus); o ajuste da pro-
posta do glossário das metas para 

2014, que será apresentada 
em novembro no VII Encon-
tro Nacional do Poder Ju-
diciário, em Belém-PA, bem 
como as orientações para a 
revisão do planejamento es-
tratégico da Justiça Federal, 
que deverá ser concluída até 
fevereiro de 2014.

No período de 1º/10 a 30/11, a 
Subsecretaria de Pessoal (SP) reali-
za o recadastramento dos servido-
res aposentados e pensionistas do 
TRF5 e das seções judiciárias da 5ª 
Região. A atualização cadastral de-
verá ser feita, das 9h às 18h, na SP, 
localizada no térreo da ampliação 
do TRF5. Mais informações pelos 
e-mails pessoal.aposentadoriaspen-
soes@tr5.jus.br, srsouza@trf5.jus.
br e efsantos@trf5.jus.br, ou pelos 
telefones (81) 3425-9876 (Seyna) e 
(81) 3425-9331 (Eliabe).

O vice-presidente do TRF5, 
desembargador federal Edilson 
Nobre, e o professor catedrá-
tico emérito da Faculdade de 
Direito da UFC, Paulo Bonavi-
des, ministram palestra na 65ª 
edição do Quinta Jurídica, que 
terá como tema os 25 anos de 
Constituição Federal. O even-
to será realizado no próximo 
dia 10 de outubro, às 19h, no 
auditório da Justiça Federal do 
Rio Grande do Norte (JFRN). 
As inscrições são gratuitas e 
devem ser realizadas através 
do site www.jfrn.jus.br.

A Asserjufe comunica aos asso-
ciados que a SulAmérica ampliou 
o pacote de vantagens para o 
servidor. Agora, além das condi-
ções diferenciadas, o servidor que 
contratar o SulAmérica Residencial 
concorrerá a um sorteio de R$ 5 
mil pela loteria federal.

Seguro SulAmérica
oferece prêmios

riores à informatização”, explica o 
diretor. Segundo ele, o acréscimo 
se deve ao apoio recebido dos 
presidentes do TRF5 e ao trabalho 
de capacitação realizado junto às 
varas federais.


