
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Christine Matos, Josie Marja, Wolney Mororó 
Fernanda Farinha e Samuel Santos 
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528 

de Novembro8

Edição nº 2285
www.trf5.jus.br

comunicacaosocial@trf5.jus.br
Fotos:  Juliana Galvão e  

Marcos Costa 

SEXTA

O
AniversariantesTRF5 paga mais de 100 milhões em RPVs

Marcelo Navarro é eleito membro de Organização Internacional Mutirão em Arapiraca Doação de Sangue

A servidora Mariana Silveira, lota-
da no gabinete do desembargador 

federal Fernando Braga, solicita 
doação de qualquer tipo de san-
gue, que deve ser feita ao Banco 
de Sangue Hemato, em nome de 

Carolina Barros, que está inter-
nada no Hospital Memorial São 

José. De acordo com a servidora, 
a família está disponibilizando 

transporte gratuito para os doado-
res que necessitarem se deslocar 
até o Hemato. Basta ligar para o 

telefone (83) 9131-9293.
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Justiça Federal
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Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região – TRF5 

paga, a partir de hoje, cerca de 
20 mil Requisições de Pequeno 
Valor (RPVs), entre elas, o de 
número 1 milhão. O montante 
a ser pago corresponde a R$ 
107.505.435,23, divididos entre 
os 24.513 beneficiários dos seis 
estados que compõem a 5ª Re-
gião: Pernambuco, Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Ceará, Alagoas e 
Sergipe. Os recursos correspondem 
a dívidas judiciais da União e de 
órgãos públicos federais, cujo valor 
se limita a 60 salários mínimos. Para 
receber, os beneficiários deverão se 

dirigir a uma das agências do Ban-
co do Brasil ou da Caixa Econômica 
Federal, de acordo com a respecti-
va numeração: intervalo de 984.996 
até 995.018 na Caixa, e de  995.019 
até 1.004.760 no Banco do Brasil. 

Deverão ser apresentados os 
seguintes documentos: origi-
nais e cópias do RG (carteira 
de identidade), CPF e compro-
vantes de residência (conta de 
água, luz ou telefone). 
Crescimento - A primeira RPV 
foi autuada em julho de 2001. 
De acordo com o diretor da 
Subsecretaria de Precatórios, 
Jaelson Rodrigues Ferreira, 

com a informatização, ocorrida em 
2010, o número de autuações teve 
um crescimento bastante relevan-
te, na casa dos 140%, em relação 
aos oito anos anteriores à informa-
tização.

Esta semana, o diretor da Escola 
de Magistratura Federal da 5ª 
Região (Esmafe), desembarga-
dor federal Marcelo Navarro, 
foi eleito membro do Comitê 
Executivo da International Or-
ganization for Judicial Training 
(Organização Internacional para 
Formação de Magistrados), 
durante a realização da 6th 
International Conference on the 

Training of the Judiciary, realizada 
nos Estados Unidos. Navarro, que 
hoje participa do  Encontro Nacio-
nal de Diretores de Escolas de Ma-
gistratura, em Vitória/ ES, foi um 
dos palestrantes da 6th Internatio-
nal Conference, na qual proferiu 
palestra sobre direito eleitoral. A 
Organização, que atua no aperfei-
çoamento judicial, reúne dezenas 
de países.

Uma videoconferência, 
realizada na última quarta-
-feira, reuniu o Grupo de 
Trabalho da Pesquisa de 
Satisfação da Justiça Fe-
deral, composto por inte-
grantes do Conselho da 
Justiça Federal (CJF) e de todos 
os TRFs, para dar encaminha-
mento às ações já deliberadas, 
além da discussão de uma nova 
pauta de trabalho. Entre os 
pontos apreciados, destacam-
-se a amostragem por conveni-
ência (quem quiser participar) e 
a não probabilística; o levanta-
mento dos números de acessos 
aos portais; e o envio do link 
da pesquisa para os tribunais. 
A pesquisa, que iniciará no final 
deste mês, tem o objetivo de 
medir o nível de satisfação do 
usuário da Justiça Federal. Do 
TRF5 participaram os servidores 
Rachel Hopper e Marcos José 
Claudino.

De hoje até domingo (10/11), a 
Justiça Federal em Alagoas (JFAL) 
realiza mutirão de processos 
previdenciários na Subseção Ju-
diciária de Arapiraca. De acordo 
com os organizadores, durante o 
evento, que contará com a par-
ticipação de 12 juízes federais, 
serão realizadas mais de 1.200 
audiências, a maioria de ações de 
aposentadoria rural por idade e 
salário-maternidade. 


