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Missa de 7º dia

Servidores participam de curso sobre 
Nova Sessão de Julgamento no PJede Janeiro17

TERÇA

O

A missa de Sétimo Dia do fale-
cimento da mãe do ministro do 

Superior Tribunal de Justiça, Fran-
cisco Falcão, Maria do Carmo de 

Araújo Falcão, será  realizada 
amanhã (18), às 18h, no Santuário 
Nossa Senhora de Fátima - Cape-
la do Antigo Colégio Nóbrega, na 

Rua do Príncipe, Boa Vista.

Aniversariantes

Inscrições para curso de atualização em 
Direito Previdenciário terminam sexta

Novos juízes 
conhecem atuação 
associativa

Terça-feira (17)
Gustavo Stephan Pedrosa Figueiredo
Gab. do Des. Federal Carlos Rebêlo Júnior 
Maluh Marinho Costa
Subsecretaria de Administração Predial
Marcos Antônio Melo de Barros
SERVIS
Quarta (18)

Ministra Assusete Dumont 
Reis Magalhães

STJ
Ricardo de Menezes Araújo
Gab. do Des. Federal Roberto Machado
Úrsula Damasceno de Barros
Divisão de Protocolo e Distribuição
Érico Gomes Oliveira da Silva
SERVIS

Mais de 1,4 bilhões em RPVs foram pagos pelo TRF5 em 2016

s servidores do Tribu-
nal Regional Federal 

da 5ª Região – TRF5 inte-
ressados em se atualizar na 
área do Direito Previden-
ciário terão até sexta-feira 
(20) para fazer a inscrição 
para participar do curso 
“Prática Forense em Direito 
Previdenciário no Regime 
Geral de Previdência So-
cial”, que será oferecido 
na modalidade de Ensino 
a Distância (EAD). A soli-
citação de inscrição deve 
ser encaminhada  para o endereço 
eletrônico cursos@trf5.jus.br, com 
nome completo, matrícula, CPF, 
lotação e e-mail. O curso terá início 

no dia 13 de fevereiro, com quatro 
encontros, com aproximadamen-
te duas horas cada. O Núcleo de 
Desenvolvimento e Recursos Hu-

A Subsecretaria de Precatórios 
do TRF5 divulgou os números 
referentes aos valores pagos em 
Requisições de Pequeno Valor 
(RPVs) em 2016. Foi liberado, no 
ano passado, um montante de 
R$ 1.427.069.212,87 para 250.762 

manos (NDRH) insiste 
que o aluno deve pla-
nejar bem o seu tempo 
disponível, uma vez que 
as aulas estarão dispo-
níveis para visualização 
durante apenas uma 
semana.
Conteúdo – A capacita-
ção abordará questões 
processuais judiciais 
práticas sobre os be-
nefícios previdenciários 
do RGPS; aposenta-
doria por idade e o 

salário-maternidade do segurado 
especial; tempo de contribuição e 
a aposentadoria especial; auxílio-
-doença, entre outros temas. 

beneficiários dos seis estados 
que compõem a 5ª Região: Per-
nambuco, Paraíba, Rio Grande do 
Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe. O 
primeiro pagamento de 2017 foi 
realizado no dia 9 de janeiro, refe-
rente às RPVs autuadas no mês de 

novembro/2016. Foram pagos R$ 
122.086.453,54 para 20.423 bene-
ficiários dos seis estados. O estado 
com o maior valor depositado foi 
o de Pernambuco, com o montan-
te de R$ 43.696.099,44, recebido 
por 6.522 favorecidos. 

Servidores de gabinetes 
do TRF5 participaram,  
na semana passada, do 
curso “Nova Sessão de 
Julgamento no PJe”. A ca-
pacitação foi  ministrada 
na Escola de Magistratura 
Federal da 5ª Região (Es-
mafe), pela diretora da Secretaria 
Judiciária, Telma Motta, e pelos 
servidores daquele setor, Valfrido 
Santiago e Karla Ramos. Durante 

o recesso foi disponibilizada uma 
nova versão do sistema PJe, com 
alterações de funcionalidades re-
ferentes à sessão de julgamento. 

Na última quinta-feira (12), os 
novos  juízes federais substitutos, 
que estão participando do Curso 
de Iniciação à Magistratura, na 
Esmafe, tiveram a oportunidade de 
conhecer a atuação associativa dos 
juízes federais na 5ª Região, apre-
sentada pelo presidente nacional 
e vice-presidente para a 5ª Região 
da Associação dos Juízes Federais 
(Ajufe) e pelo presidente da Asso-
ciação dos Juízes Federais da 5ª 
Região (Rejufe), respectivamente, 
juízes federais Roberto Veloso, 
Antônio José de Carvalho Araújo e 
Júlio Rodrigues Coelho Neto.


