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CJF realiza primeira
sessão eletrônica

TRF5 libera R$ 61,5 milhões
em RPVs para os seis Estados

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

I Fórum de Contratação Pública da JF

O TRF da 5ª Região está liberando, a
partir desta semana, o pagamento de R$
61.533.926,36 em Requisições de Pe-
queno Valor (RPVs). O montante de re-
cursos deverá beneficiar cerca de 17 mil
pessoas nos seis Estados nordestinos
que integram a 5ª Região da Justiça Fe-
deral (Pernambuco, Paraíba, Rio Grande
do Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe). As
RPVs têm valor limitado a sessenta salá-
rios mínimos (R$ 24.900,00) e serão pa-
gas nas agências da Caixa Econômica
Federal. De acordo com a diretora da Di-
visão de Precatórios do TRF5, Elizabeth
Lôbo, “o pagamento é correspondente a

8.045 RPVs, que
beneficiarão 16.803
pessoas em toda a
5ª Região”. Para re-
ceber as RPVs, as
partes deverão se
dirigir a qualquer
agência da Caixa
Econômica Federal
e apresentar os do-
cumentos (RG, CPF
e comprovante de
residência). Os valores estarão disponí-
veis em contas judiciais abertas em
nome dos beneficiários.

A última
sessão
do Con-
selho da
Justiça
Federal
(CJF) foi
realizada
sem a uti-
lização
de processos em papel. Na ocasião, foi
utilizado o sistema de sessão eletrônica
E-CJF pelo qual os 10 conselheiros pu-
deram consultar as páginas dos proces-
sos, acompanhar os votos dos relatores
e proferir os seus votos pela tela de um
notebook. O sistema, desenvolvido pela
Presidência do STJ em conjunto com a
Secretaria de Tecnologia de Informação
(STI) do CJF, permite que todas as pe-
ças do processo sejam digitalizadas e
disponibilizadas para consulta. Em breve,
afirmou o presidente do CJF, também
presidente do Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ), ministro Cesar Asfor Rocha, o
sistema será aperfeiçoado de modo a
virtualizar totalmente os processos admi-
nistrativos do CJF. A idéia é armazenar
todas as informações referentes a es-
ses processos, para controle, tramitação
e consulta, que poderão ser acessados
pela internet.

Até o próximo dia 20, o Centro de Estu-
dos Judiciários do Conselho da Justiça
Federal (CEJ/CJF) está com inscrições
abertas para o I Fórum de Contratação
Pública da Justiça Federal. Serão ofere-
cidas 200 vagas presenciais e 1.500 va-
gas a distância para servidores da Justiça
Federal e órgãos do Executivo e Legisla-
tivo Federal. O curso tem o objetivo de
atender às expectativas e necessidades
de servidores interessados em debater e

atualizar conhecimentos sobre contrata-
ções públicas. Especificamente o que es-
tabelece a Constituição Federal Brasileira
(art. 37, art. 23 c/c o art. 225, as Leis
8.666/93 e 10.520/02, o Decreto 3.931/
01 e a Lei Complementar 126/06), no âm-
bito dos órgãos da Justiça Federal e res-
pectivas Seções e Subseções Judiciárias
vinculadas. O evento será realizado entre
os dias 24 e 28 de novembro, no Plenário
do TRF1. Informações: www.jf.jus.br.

JFSE promove segunda
praça de leilão judicial
Nesta quinta-feira, a Justiça Federal em
Sergipe (JFSE) realiza a segunda praça
do leilão judicial de bens móveis e imó-
veis, promovido pela 4ª Vara. Nesta eta-
pa,  será possível a arrematação pelo
mínimo de 50% do valor da avaliação do
bem. O leilão acontecerá no auditório da
JFSE, em Aracaju. A relação detalhada
dos bens e regras estabelecidas para a
arrematação podem ser obtidas no ende-
reço eletrônico http://www.jfse.jus.br/
site2007/vara4/leiloes/
EditalLeilao_out_nov_2008.pdf.

Visite a sala da Asserjufe (16º an-
dar) e se informe sobre as vanta-
gens oferecidas aos associados.

Informações: 9581.
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