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RPVs
de Julho

TERÇA

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região - TRF5 recebe, hoje 

(3) e na próxima quarta-feira (11), 
palestras sobre a migração de re-
gime de previdência, destinadas, 
principalmente, a servidores que 
ingressaram no serviço público 
federal antes de 14 de outubro 
de 2013. O primeiro dia de deba-
tes  acontece a partir das 13h30, 
na Sala Capibaribe. O evento será 
promovido pelo Sindicato dos 
Trabalhadores do Poder Judiciário 
Federal em Pernambuco (Sintra-
juf/PE) e a palestra será minis-
trada pelo servidor da Justiça 

Federal, pós-graduado em Direito 
Previdenciário, Gleibson da Sil-
va Lima. Já no dia 11, o encontro 
será realizado na Esmafe, a partir 
das 8h. O Procurador da Repú-
blica Rodrigo Tenório coordenará 
os debates. Dentre os pontos que 
serão abordados estão: compo-
sição da aposentadoria de quem 
migra, vantagens e desvantagens 
de aderir ao FUNPRESP-Jud, ne-
cessidade de seguro de vida, 
cálculo do benefício especial e 
planejamento tributário. É impor-
tante lembrar que o prazo para 
fazer a escolha se encerra no dia 

Rondon Veloso da Silva
Gab. Des. Federal Vladimir Carvalho

Joaquim Correia de Azevedo
TERCLIMA

Aniversariantes

TRF5 implanta Política de Gestão de Risco

Planejamento 
Estratégico

TRF5 recebe palestras sobre 
migração do regime de previdência

Jornal Mural TRF5 
reduz publicações 
em julho

O TRF5 publicou, 
no Diário Eletrôni-
co Administrativo 
do último dia 27, a 
Resolução Pleno nº 
10, que dispõe so-
bre a implantação da Política de 
Gestão de Riscos da Justiça Fe-
deral da 5ª Região. As diretrizes 
baseiam-se na política definida 

pela Resolução CJF 447/2017, com 
a finalidade de apoiar a gover-
nança corporativa e a tomada de 
decisões. Alguns dos objetivos da 

Política de Gestão de Riscos 
são, dentre outros, identificar 
e tratar os riscos em todos os 
níveis organizacionais, aperfei-
çoar a eficiência e a eficácia na 
alocação de recursos, promo-

vendo a melhoria contínua dos 
processos de trabalho, aprimorar 
a gestão do conhecimento e dis-
seminar boas práticas de gestão. 

28/07. 
Migração – Os interessa-
dos podem optar por mi-
grar do Regime Próprio de 
Previdência Social (RPPS), 
que proporciona uma 
aposentadoria integral ou 
pela média  remunerató-
ria, para o novo RPPS, que 
prevê uma aposentadoria 
limitada ao teto do Regime 
Geral de Previdência Social 
(RGPS/INSS). Vale ressaltar 
que a mudança de regime 
é uma opção irrevogável e 
irretratável. 

O TRF5 libera, a partir do próximo 
dia 9, o pagamento das Requisi-
ções de Pequeno Valor (RPVs) au-
tuadas no mês de maio de 2018. 
Serão pagos R$174.564.589,84, 
beneficiando 31.066 pessoas dos 
seis estados que compõem a 5ª 
Região – Pernambuco, Paraíba, 

Rio Grande do Nor-
te, Ceará, Alagoas 
e Sergipe. O estado 
com o maior valor 
depositado foi o 
do Ceará, com um montante de 
R$54.303.914,82, para 9.014 juris-
dicionados. 

A Divisão de Comunicação So-
cial do TRF5 informa que o Jornal 
Mural TRF Hoje terá publicação 
reduzida durante o mês de julho, 
sendo disponibilizado apenas nas 
terças e quintas-feiras. O informa-
tivo voltará a ter divulgação diária 
em agosto.

Com o objetivo de promover um 
alinhamento com as diretrizes es-
tabelecidas pelo Conselho da Jus-
tiça Federal (CJF), o TRF5 publicou, 
através da Resolução Pleno nº 10, 
de 27 de junho de 2018, o Planeja-
mento Estratégico da Justiça Fede-
ral da 5ª Região (PEJF5). O PEJF5, 
vigente no período 2015-2020, é 
constituído pelo Plano Estratégico 
da Justiça Federal, pelo Plano Estra-
tégico de Tecnologia da Informa-
ção – PETI, pelas Metas Nacionais 
do Poder Judiciário, pelas Metas 
Específicas da Justiça Federal, pelo 
Mapa Estratégico da Justiça Federal 
e pelo Portfólio de Projetos Estraté-
gicos da 5ª Região, formado pelos 
projetos estratégicos regionais, 
assim como pelos projetos estra-
tégicos institucionais do Tribunal e 
das Seções Judiciárias.


