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O presidente do Conselho da
Justiça Federal, ministro Cesar
Asfor Rocha, liberou nesta
semana um total de R$ 411,5
milhões para pagamento de
Requisições de Pequeno Valor
(RPVs). Os valores são corres-
pondentes a dívidas judiciais da
União e de órgãos públicos
federais, autuados em outubro
de 2009. Cada um dos cinco
Tribunais Regionais Federais (TRFs) fará
o depósito na conta dos beneficiários, de
acordo com seus cronogramas próprios.
Os recursos liberados atendem à

CJF libera R$ 411,5 milhões
para pagamento de RPVs

classificação das despesas
realizadas segundo a natureza
do crédito, seja alimentícia e
não alimentícia. Os débitos de
natureza alimentícia são aque-
les decorrentes de salários,
vencimentos, proventos, pen-
sões e suas complementações,
benefícios previdenciários e
indenizações por morte ou
invalidez. Do total geral, mais de

R$ 324 milhões correspondem a
processos previdenciários, que totalizam
51.073 ações, beneficiando 62.155
pessoas em todo o País.

A juíza federal
substituta
Carolina Souza
Malta (3ª Vara
de Pernambuco)
tomou posse,
ontem, como
titular da 18ª
Vara, situada no município de Serra
Talhada/PE. A magistrada foi empossada
pelo presidente do TRF5, desembarga-
dor federal Luiz Alberto Gurgel de Faria,
mediante promoção pelo critério de
merecimento. A cerimônia ocorreu às
19h, no Gabinete da Presidência.

Juíza Carolina Malta
assume Vara de Serra
Talhada

Para comemorar 20 anos no TRF5,
servidores antigos desta Corte
realizarão uma festa no dia 18 de
dezembro, às 20h, no Bar Vapor 48
(vizinho ao Catamarã). Até amanhã,
servidores, estagiários e terceirizados
poderão confirmar a presença e pagar a
taxa de adesão. Informações: Geraldo
(9129), Meidson (9261), Mônica (9233)
ou Nadja (9772).

Confraternização
do Tribunal
No dia 16 de dezembro, às 20h, no
Spettus de Boa Viagem, será realizada a
Festa de Confraternização do TRF5,
animada pela Orquestra Universal. A parti-
cipação ocorrerá mediante o pagamento
de taxa de adesão. Pagamento e reser-
vas devem ser feitos no Cerimonial (ramal
9020), do próximo dia 30 até o dia 9 de
dezembro. Venha comemorar as realiza-
ções deste ano e brindar um Feliz 2010!

Comemoração pelos
20 anos no TRF5

NOVOS
MESTRES

Na conclusão do
Mestrado em
Gestão Pública pela UFPE, a servidora
Lisiane Rodrigues Cavalcanti defendeu
a dissertação “Gestão e
Funcionamento nas Secretarias de
Turma: um Estudo de Caso no Tribunal
Regional Federal da 5ª Região”. O
trabalho objetivou abordar o aspecto da
gestão e do funcionamento nas
Secretarias de Turma desta Corte. O
eixo central da pesquisa foi demonstrar
que o TRF5 pode inserir ações
administrativas nas STs (Secretarias de
Turmas), superando a burocracia
judicial, e atender ao Princípio da
Eficiência (art. 37 da CF, inserido pela
EC nº 19/98) com resultados de
acesso à Justiça com celeridade.

Lisiane
Cavalcanti

Por solicitação da Caixa Econômica Fe-
deral, os estagiários de nível superior que
possuem conta-corrente com operação
023 deverão efetuar a troca para a moda-
lidade universitário. Em seguida, o estu-
dante comunicará a mudança ao Setor de
Acompanhamento de Estágio, através do
e-mail estagiosuperior@trf5.jus.br, para
as devidas alterações na folha de
pagamento.

Estagiário terá
conta universitário

Está disponível na Intranet uma lis-
ta telefônica completa. O usuário

poderá fazer a busca pelo nome do
servidor ou pelo setor. Qualquer su-
gestão ou correção de dados deve-

rá ser feita à DG, ramal 9261.

Lista Telefônica


