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TRF5 inicia pagamento de quase 
R$ 90 milhões em RPVs

Censo do Judiciário se encerra na próxima quarta-feira

Lázaro Guimarães preside sessão da TRU

Seminário discute 
Cooperação  
Internacional

Barros Dias realiza correição em Alagoas

partir de amanhã, o Tri-
bunal Regional Federal 

da 5ª Região – TRF5 libera R$ 
89.357.325,15 milhões para paga-
mento de Requisições de Pequeno 
Valor (RPVs), situadas no interva-
lo sequencial entre os números 
968.192 e 984.995. O montante 
vai aquecer a economia dos seis 
estados que integram a Justiça 
Federal na 5ª Região, benefician-
do mais de 20 mil pessoas. Os 
recursos correspondem a dívidas 
judiciais da União e de órgãos 
públicos federais autuados em 

setembro de 2013, cujo 
valor se limita a 60 salá-
rios mínimos. 
Comprovantes - Para 
receber, os beneficiá-
rios deverão se dirigir 
a uma das agências do 
Banco do Brasil ou da 
Caixa Econômica Fe-
deral e apresentar os 
seguintes documentos: 
originais e cópias do 
RG (carteira de identidade), CPF 
e comprovantes de residência 
(conta de água, luz ou telefone). 

Os valores estarão disponíveis em 
contas judiciais abertas em nome 
dos beneficiários.

Quem ainda não respondeu ao 
Censo Nacional do Poder Judi-
ciário, elaborado pelo Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ), 
deve ficar atento, pois o prazo 
se encerra às 23h59 da próxi-
ma quarta-feira, dia 9/10. De 
acordo com os dados do CNJ, 
até a última quinta-feira, dia 

3/10, dos cerca de 280 mil servi-
dores da Justiça, metade já havia 
respondido aos questionários. A 
pesquisa tem o objetivo de traçar 
o perfil de todos 
que compõem o 
Poder Judiciário 
e deve contribuir 
para elaboração 

de políticas públicas que vi-
sem a aprimorar a eficiência da 
prestação jurisdicional no País. 
Para responder ao Censo, bas-

ta acessar a página 
CNJ (www.cnj.jus.br) e 
informar o número de 
inscrição no Cadastro 
de Pessoa Física (CPF).

O corregedor-regional 
do TRF5, desembarga-
dor federal Francisco 
Barros Dias, inicia, hoje, 
correição ordinária na 
Justiça Federal em Ala-
goas (JFAL). A correição 
se estenderá até o dia 
11/10. Nesse período, 
serão correicionados os 

processos físicos, en-
quanto que os virtuais 
serão analisados, en-
tre os dias 21 e 25, no 
próprio TRF5. A correi-
ção em Alagoas conta-
rá com a participação 
da juíza federal Lidiane 
Bomfim, auxiliar da 
Corregedoria.

O desembargador 
federal Lázaro Guima-
rães preside, hoje, às 
14h, a 10ª sessão de 
julgamento da Turma 
Regional de Unifor-
mização (TRU) da 5ª 
Região. A reunião será 

Estão abertas as inscrições para 
o seminário Jurisdição Brasileira 
e Cooperação Internacional. O 
evento acontece no dia 23/10, no 
auditório do Conselho da Justiça 
Federal (CJF), em Brasília/DF. O 
seminário contará com a partici-
pação de diversos palestrantes, 
como Guilherme Calmon, con-
selheiro do Conselho Nacional 
de Justiça; Ricardo César Pérez 
Manrique, ministro da Suprema 
Corte de Justiça Uruguaia; e Mô-
nica Sifuentes, desembargadora 
do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região. Os interessados devem se 
inscrever pelo site www.cnj.jus.br.

realizada na Sala do 
Conselho de Adminis-
tração do TRF5, no 15º 
andar. Além do presi-
dente, a TRU é com-
posta por oito juízes 
federais que presidem 
as Turmas Recursais.


