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TRF5 brinda mais 
um ano

Pleno realiza última sessão de 2013

presidente do TRF5, desem-
bargador federal Francisco 

Wildo, dirigiu, na tarde de ontem, 
a última reunião de 2013 com os 
diretores de Foro dos seis estados 
que compõem a 5ª Região e com 
os diretores das Secretarias Ad-
ministrativas das suas respectivas 
seções judiciárias (Alagoas, Ceará, 
Paraíba, Pernambuco, Rio Grande 
do Norte e Sergipe). O encon-
tro, realizado no edifício-sede do 
TRF5, teve o objetivo de discutir 
assuntos relacionados ao orça-
mento de 2014, como os critérios 
de distribuição do orçamento de 
custeio da 5ª Região. O encontro 
contou ainda com a participação 
dos diretores João Botelho (Dire-
toria Geral) e Sebastião Campelo 

(Subsecretaria de Orçamento 
e Finanças). 
Gestores- Pela manhã, o 
presidente se reuniu com os 
gestores das áreas adminis-
trativas do Tribunal. O obje-
tivo foi fazer um balanço das 
ações realizadas e em anda-
mento, desde o início de sua 

gestão, em abril 
deste ano. “Ter-
minamos o ano 
com boas notí-
cias, estou muito 
feliz com a equipe 
que nós temos e 
com os resulta-
dos alcançados”, 

destacou, após ouvir os gestores 
do TRF5. Entre as diversas realiza-
ções, a melhoria no Call Center do 
Processo Judicial eletrônico (PJe), 
que passou a ter controle de tem-
po de espera para atendimento. 
Também foram anunciadas a re-
cuperação do sistema de câmaras, 
que permitirá a melhoria da segu-

rança interna do TRF5; e a 
elaboração do projeto de 
Data Center, que permitirá 
uma maior segurança dos 
equipamentos de  Tecnolo-
gia da Informação. Na área 
de Pessoal, foram realizadas 
diversas capacitações, entre 
as quais, o curso de Desen-
volvimento gerencial, que 
treinou mais 300 servidores.

A Presidência do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Re-
gião – TRF5 informa que foi 
publicado, na segunda-feira 
(16/12/2013), Decreto da Pre-
sidência da República que 
autoriza a liberação de crédito 
adicional para liquidação de 

débitos judiciais da União, mais 
precisamente em relação aos va-
lores necessários ao pagamento 
das Requisições de Pequeno Valor 
(RPVs) autuadas no mês de outu-
bro de 2013, inseridas no intervalo 
sequencial 1004761 a 1029412. Os 
valores serão repassados ao TRF 

da 5ª Região pelo Conselho da 
Justiça Federal (CJF) no próximo 
dia 26/12/2013 e, no mesmo dia, 
depositados no Banco do Brasil 
e na Caixa Econômica Federal, de 
acordo com a programação finan-
ceira já disponibilizada na movi-
mentação processual do requisi-

tório e no endereço eletrônico: 
www.trf5.jus.br/rpvprecatorio. 
Com as providências adotadas, 
o TRF5 acrescenta, ainda, que 
os beneficiários poderão re-
ceber seus créditos a partir do 
dia 03/01/2014, nas respectivas 
instituições bancárias.

Hoje, a partir das 14h, o 
Pleno do TRF5 realiza a últi-
ma sessão de 2013. Depois, 
por conta do recesso foren-
se, o Pleno só voltará a se 
reunir na quarta-feira, dia 8 
de janeiro de 2014.

Magistrados, servidores e estagiá-
rios desta Corte participam hoje, a 
partir das 19h30, da Festa de Con-
fraternização do TRF5, no Spettus 
Derby. O encontro tem o objetivo 
de comemorar as realizações des-
te ano e brindar o ano que chega. 
Os inscritos devem pegar suas 
senhas no Cerimonial.


