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Aniversariantes

SEXTA

O

Maria Bernadete dos Santos Campelo
Subsecretaria de Pessoal
Maria da Graça Reis Braga
Gabinete da Vice-Presidência
José Alberto da Silva
Subsecretaria de Apoio Especial

Sábado, dia 10
Felipe Antônio Ferreira da Conceição
Esmafe 5
Renan Henrique da Silva
Gabinete Des. Barros Dias

Domingo, dia 11
Severino Ramos Félix Ferreira
Material e Patrimônio
Adriana Valadares Temporal
Tecnologia da Informação
Fernando Batista de Souza Ferraz
Núcleo de Gestão Documental
José Carlos Delgado Lima Júnior
Gab. Des. Edílson Nobre Júnior

s juízes federais Ricardo Ri-
beiro Campos, Gustavo Melo 
Barbosa e Rafael Soares Bar-

bosa foram empossados como 
titulares das varas federais de 
Sousa/PB (8ª), Ouricuri/PE (27ª) e 
Estância/SE (7ª), respectivamente. 
Os magistrados foram promovidos 
pelo Pleno do TRF5, em sessão 
realizada no último dia 23 de no-
vembro e a posse foi realizada na 
quarta-feira (7), na sala das Bandei-
ras, na Presidência do TRF5.  Gusta-
vo Melo Barbosa e Ricardo Ribeiro 
foram promovidos por antiguidade, 

enquanto Rafael Soares de Souza, 
pelo critério de merecimento.  Du-
rante a solenidade de posse, o juiz 
federal Ricardo Campos falou em 
nome do grupo e agradeceu aos 
membros da Corte a oportunidade 

de poder desempenhar uma nova 
fase de trabalho voltada para a 
jurisdição. O presidente do TRF5, 
desembargador federal Paulo Ro-
berto de Oliveira Lima, parabenizou 
o grupo e falou das dificuldades 
enfrentadas pelos membros da 
Corte para promover os juízes de 
substitutos a titulares, por conta 
da boa qualidade dos magistrados 
da 5ª Região. “Todos são capazes 
de ser titulares. Sinto orgulho de 
titulá-los, sabendo que vão dar 
continuidade ao trabalho excelente 
que já vêm desenvolvendo”.

Presidente do TRF5 empossa três 
juízes federais como titulares

O TRF5 iniciou ontem a liberação 
do pagamento de Requisições de 
Pequeno Valor (RPVs), situadas 
nos intervalos sequenciais entre os 
números 671.712 até 678.536. O 
pagamento representa um incre-
mento de mais de R$ 150 milhões 
na economia dos seis estados que 
integram a 5ª Região, benefician-
do 31.099 pessoas. De acordo com 
a Subsecretaria de Precatórios, o 
valor que está sendo liberado é o 
mais alto desde que foi instituído o 
benefício, em 2002. O pagamento 
será efetuado pela Caixa Econômi-
ca Federal e pelo Banco do Brasil.

TRF5 inicia 
pagamento de RPVs

Os servidores da Seção Judici-
ária de Alagoas (SJAL) vão co-
memorar o natal de uma forma 
diferente: adotando as crianças 
do Projeto Educacional Solidário 
da Grota do Rafael. Os interes-

sados em ajudar já podem pegar 
um dos cartões, com a identifica-
ção de uma das 53 crianças, que 
estão pendurados na “Árvore da 
Justiça”, erguida no átrio do pré-
dio da SJAL, na capital alagoana.

Servidores da 
SJAL promovem 
Natal Solidário

Dia Internacional contra 
a Corrupção

Os novos procedimentos para 
concessão de diárias e passa-
gens (PCD) já contabilizam ga-
nhos. Através deles, é possível 
ocorrer o pagamento das diá-
rias, a emissão das passagens 
e a publicação das referidas 
concessões no Diário Eletrônico 
ao mesmo tempo, aumentando 
a transparência do processo. 

de diárias e passagens no âm-
bito do TRF5. De acordo com 
Geraldo Alves, supervisor da 
seção de Gestão de Processos 
da Subsecretaria de Desenvol-
vimento Institucional (SDI), a 
Diretoria Geral, em conjunto 
com o NDRH, realizará, em bre-
ve, uma capacitação sobre os 
novos procedimentos.

Concessão de diárias e passagens ganha agilidade
E a velocidade na publicação é 
destaque: o que antes podia le-
var até três meses, agora é feito 
em segundos - o que pôde ser 
constatado nas edições dos dias 
5 e 6/12 do Diário Eletrônico. O 
novo sistema atende a Resolução 
nº 28, de 26 de outubro de 2011, 
que tem a finalidade de definir, 
regular e disciplinar a concessão 


