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Maria Alice
Giodano

Sérgio Caetano da Silva
1ª Turma
Luiz Carlos Targino Dantas
Encargos Administrativos
Synara Veras de Araújo
Gab. Dês. Geraldo Apoliano
Terezinha Ana C. de Sales
Gold Service

Conselho contrata
tecnologia da FGV
para os Juizados

Presidente vai à reunião do Conselho

Dia Nacional
da Saúde

Tribunal faz parceria com a Caixa no Estado
e descentraliza pagamento de RPV

Pagamento começa na segunda-feira
Lotado no gabinete de Dr. José Maria
Lucena, Gilvan Santos de Almeida é
técnico concursado do TRF/5ª desde
89. Logo que assumiu, Almeida foi pa-
ra o Gabinete de Dr. Ridalvo Costa e
depois transferido para a Justiça Fede-
ral do Ceará onde ficou até 2001, vol-
tando então para esta
Corte. Formado em
Direito pela UFCE, ele é
também conselheiro cris-
tão de jovens na Igreja
Adventista do 7º dia.

O Conselho da Justiça Federal
(CJF) assinou contrato com a
Fundação Getúlio Vargas (FGV)
para realização do Programa
“Economicidade na Organização”
em toda a Justiça Federal. Em
instituições que utilizaram o
Programa, como a Shell, Petrobras
e a Vale do Rio Doce, a redução de
custos foi de 30% em alguns
projetos. Na Justiça Federal, a
expectativa é uma melhoria
significativa na prestação
jurisdicional dos Juizados Especiais
Federais (JEFs), com maior
agilidade e transparência no
atendimento à sociedade. O
programa busca a integração de
pessoas e grupos para o
desenvolvimento da criatividade,
melhoria das comunicações
interpessoais e criação de sinergia
grupal, promovendo o máximo
aproveitamento do potencial
existente voltado às necessidades
da instituição, às disponibilidades de
recursos e às respostas à
sociedade.
Participarão do Programa
magistrados federais e servidores
(gerentes e técnicos) dos Juizados
Especiais Federais de todo o país.

Uma parceria entre o
TRF/5ª e a Caixa
Econômica facilitou
a vida de todos os
beneficiários do
pagamento de
Requisitórios de
Pequeno Valor
(RPVs) em
Pernambuco. Por
iniciativa da
presidente
Margarida Cantarelli,
esses RPVs podem
ser sacados em
qualquer agência da Caixa no Estado.
“Estamos evitando que uma pessoa

precise
deslocar-se
de Petrolina
até o Recife
apenas para
receber esse
pagamento.
Agora esse
RPV pode ser
sacado na
própria
cidade”,
resumiu a
diretora da
Seção de

Precatórios do TRF, Maria Tereza
Della Santa.

A partir da próxima segunda-feira, o
Tribunal estará disponibilizando o
pagamento de RPVs de agosto.
Para este mês está previsto o
pagamento de 2.658 RPVs nos seis

Estados da Região (do Ceará a Sergipe),
beneficiando 4.786 pessoas com a
liberação de R$ 28 milhões. Só em
Pernambuco serão pagos R$ 9,8
milhões a 1.274 pessoas.

A presidente do TRF/5ª Região,
desembargadora federal Margarida
Cantarelli viaja hoje a São Luiz, onde
estará participando amanhã da reunião
do Conselho da Justiça Federal,

presidida pelo ministro Edson Vidigal,
também presidente do Superior
Tribunal de Justiça (STJ). A reunião
acontece na Seção Judiciária do
Maranhão, a partir das 9h.
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