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Confraternização TRF5 será no 
próximo dia 14 

Saber usar o SEI!
de Dezembro5
SEGUNDA

O

Aniversariantes

TRF5 concorre ao Selo Justiça em Números

TRF5 paga mais de R$110 milhões em RPVs

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região (TRF5), represen-

tado pelo seu presidente, desem-
bargador federal Rogério Fialho 
Moreira, participa, nesta segunda 
e terça (5 e 6), no Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), em Brasília, do 
10º Encontro Nacional do Poder 
Judiciário, o principal evento anual 
do Judiciário. Na ocasião, o TRF5 
concorrerá, pela primeira vez, ao 
Selo Justiça em Números, premia-
ção criada pelo CNJ, em 2013, para 
estimular o aperfeiçoamento geren-
cial e promover a transparência das 
cortes brasileiras. Durante o evento, 
também será divulgado o desem-
penho parcial dos tribunais no 
cumprimento das Metas 2016, feita 
a avaliação da Estratégia Nacional 

do Poder Judiciário e estabelecidas 
as metas para 2017, por segmento 
de Justiça. O corregedor-regional, 
desembargador federal Fernando 
Braga, o juiz auxiliar da Presidência 
do TRF5, Leonardo Resende, e a di-
retora da Divisão de Comunicação 
Social, Isabelle Câmara, também 
participam no Encontro. 
Selo - A premiação, normatizada 
através da Portaria nº 56/2016, 

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 libera, a partir 
da próxima quinta-feira (8/12), o 
pagamento das Requisições de 
Pequeno Valor (RPVs) autuadas 
no mês de outubro. Serão pagos 
R$110.730.341,36, para 18.250 
beneficiários dos seis estados que 

Econômica Federal. Para receber, 
os beneficiários precisam apre-
sentar os originais com cópias 
dos documentos de identidade e 
CPF, além de um comprovante de 
residência.

compõem a 5ª Região – Pernambu-
co, Paraíba, Rio Grande do Norte, 
Ceará, Alagoas e Sergipe. O estado 
com o maior valor depositado foi 
Pernambuco: R$29.435.272,39, a 
serem entregues a 4.089 beneficiá-
rios. O pagamento dos valores será 
feito, exclusivamente, pela Caixa 

Estão abertas, até a próxima ter-
ça-feira (6), as inscrições gratuitas 
para o curso Sistema Eletrôni-
co de Informações – SEI! USAR, 
treinamento na plataforma de 
gestão documental que substitui-
rá o sistema Fluxus, atualmente 
utilizado em toda a 5ª Região da 
Justiça Federal. As aulas, na mo-
dalidade de ensino a distância, 
poderão ser acessadas dos dias 8 
a 28/12, inclusive por smartpho-
nes e tablets. Como será o único 
curso disponível para todos os 
servidores, terceirizados e esta-

A Esplanada do 
Tribunal, à beira 
do rio Capibari-
be e sob a luz do 
luar, estará pron-
ta, a partir das 
19h, no próximo 
dia 14/12, para 
receber a festa 
de confraterni-
zação do TRF5. 
As atrações 
musicais são o 
DJ Nando e a banda Os Infringen-
tes. Os interessados na adesão à 
confraternização devem entrar em 
contato com o Cerimonial do TRF5 
(ramais 9020 e 9064) até a próxi-
ma quarta (7/12). O valor é R$ 100 
e inclui o Buffet Porto Fino, com 
massas, frios, carnes, frutos do mar 
e risotos. Bebidas alcoólicas não 
estão inclusas, portanto, cada setor 
pode levar as próprias bebidas. 

possui quatro categorias: Diaman-
te, Ouro, Prata e Bronze. Além do 
requisito básico de encaminha-
mento adequado das informações 
constantes no Sistema de Estatística 
do Poder Judiciário, também são 
avaliados o nível de informatização 
e a utilização de relatórios estatís-
ticos para o planejamento estraté-
gico e cumprimento de resoluções 
do CNJ. São considerados tribunais 
com nível de excelência na gestão 
da informação os capazes de extrair 
dados analíticos de todas as unida-
des judiciárias, em sistemas padro-
nizados, de acordo com as regras 
das tabelas processuais unificadas 
e nos padrões do Modelo Nacional 
de Interoperabilidade - MNI. (Com 
informações do CNJ)

giários, é recomendável que os 
usuários do Fluxus aproveitem a 
oportunidade para se familiarizar 
com a nova plataforma. Estima-se 
que apenas 20 horas, escolhidas 
de acordo com a conveniência do 
aluno, serão necessárias para a 
conclusão do curso. As avaliações 
são automáticas.
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