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QUARTA

Tribunal libera R$ 57,2 milhões
em pagamento de RPVs

“Arquivos Judiciais”
é tema de fórum

Livro de Francisco Cavalcanti será
lançado hoje no foyer do Pleno

Eleições Sintrajuf-PE
A votação para escolha da nova diretoria
do Sintrajuf/PE para o triênio 2009/2012
deverá ser feita até amanhã. Os servido-
res do TRF5 poderão votar na urna
eletrônica fixada no hall de entrada deste
Tribunal.

A partir do dia 10 de no-
vembro, o TRF da 5ª Re-
gião estará liberando o pa-
gamento de 7.859 Requi-
sições de Pequeno Valor
(RPVs) nos seis Estados
nordestinos que integram
a 5ª Região da Justiça Fe-
deral (Pernambuco,
Paraíba, Rio Grande do
Norte, Ceará, Alagoas e
Sergipe). Cerca de quinze
mil pessoas serão benefi-
ciadas com a liberação
dos recursos, que

totalizam R$
57.244.535,04 e o paga-
mento deverá ser feito
em qualquer agência da
Caixa Econômica Fede-
ral. Os interessados po-
dem obter informações
sobre o pagamento das
requisições através do
número 0800.722.90.77.
A ligação é gratuita e
permite ao usuário
efetuar a pesquisa pelo
número do CPF ou do
processo de origem.

“O Novo Regime Jurídico do Mandado de Segurança” é o tema
do livro que será lançado hoje, às 18h30, no foyer do Pleno, pelo
desembargador federal Francisco de Queiroz Cavalcanti. Na
obra, editada pela MP Editora, o magistrado e professor da Fa-
culdade de Direito do Recife (UFPE) e da Universidade Católica

de Pernambuco reúne comentários à Lei 12.016/2009. Desembargadores, juízes,
estudantes e profissionais dos meios jurídico e acadêmico estarão presentes no lan-
çamento editorial, na sede do TRF5.

Profissionais que atuam na
gestão dos acervos judiciais
estarão reunidos, nos dias 11,
12 e 13 de novembro, para de-
bater sobre a política de avaliação, aces-
so e preservação de documentos, basea-
da na nova metodologia de gerenciamen-
to dos acervos. Trata-se do “Fórum Re-
gional de Arquivos Judiciais”, realizado
conjuntamente pelo TRF5, TRT/6ª e
TJPE. Conferências, painéis e minicursos
fazem parte da programação do evento,
que tem como tema “Gestão e preserva-
ção documental: dos arquivos textuais
aos arquivos eletrônicos”. Informações e
inscrições nos sites www.trf5.jus.br e
www.trt6.jus.br.

Informática implanta medidas para agilizar
atendimento em TI no Tribunal
Para otimizar o atendimento em
tecnologia da informação no TRF5,
através do ramal 9001 e e-mail
atendimento@trf5.jus.br, a Subsecreta-
ria de Informática orienta que as solicita-
ções, quando carecerem de aquisições
ou instalações de software, sejam envi-
adas com justificativas cabíveis e apro-

vação do(a) responsável pela unidade
solicitante. Nas solicitações por e-mail
ou telefone, é necessário que o usuário
inclua NOME, LOTAÇÃO E RAMAL.
Além de agilizarem a prestação do ser-
viço, as medidas facilitam a utilização
dos recursos corporativos de TI deste
Tribunal.


