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TRF5 pagará mais de R$ 80 milhões 
em RPVs

PJe: Alagoas  
institui novas 
funcionalidades

Aniversariantes
Ulysses Augusto Barros Verçosa
Divisão da 1ª Turma
Adilson Bezerra da Silva
INTERFORT
Jarleide de Lima Ferreira
SOSERVI
Severino de Lira Souza
INTERFORT

Sábado, dia 7 de setembro

Desembargador Federal 
Francisco Cavalcanti

TRF5
Everton Eduardo Moura de Oliveira
Gab. Des. Federal Barros Dias

Domingo, dia 8 de setembro
Luiz Cavalcanti de Arruda Filho
Subsecretaria de Precatório
Aldo Luiz Cordeiro e Silva
Informática

Última turma do curso de Desenvolvimento Gerencial

Estágio em Tauá/CE

Asserjufe
Sede do TRE/PE

Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região – TRF5 

paga, segunda-feira (9/09), R$ 
81.697.602,74 em Requisições 
de Pequeno Valor (RPVs), bene-
ficiando 21.839 pessoas nos seis 
estados que compõem a 5ª Re-
gião – Pernambuco, Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Ceará, Alago-
as e Sergipe. O estado do Ceará 
responde pelo maior número de 
beneficiários (6.005) e valor a ser 
pago, R$ 25.987.151,99). Este mês, 
a Paraíba supera o estado de Per-
nambuco, sendo o segundo em 

montante a ser pago  
(R$ 18.758.671,73), 
porém, em termos de 
beneficiários, Alago-
as detém o segundo 
maior número: 4.667.
Pagamento - A Subse-
cretaria de Precatórios 
do TRF5 informa que 
da numeração 952.231 
até 960.367, os valores estarão 
disponíveis na Caixa Econômica 
Federal. E do intervalo 960.368 até 
968.191, o depósito será feito no 
Banco do Brasil. Para receber os 

valores, o beneficiário deve apre-
sentar à agência bancária, cópia 
do RG, CPF, junto com documen-
tos originais, além de comprovan-
te de residência. 

Os servidores que ainda não 
fizeram o curso Desenvolvimento 
Gerencial, ministrado pelo con-
sultor Karim Khoury, terão uma 
última oportunidade.  O Núcleo 
de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos (NDRH) informa que 
ainda restam 13 vagas para a for-
mação da última turma. O curso 
será dividido em dois módulos: o 
primeiro acontece nos dias 12 e 

13 e o segundo nos dias 19 e 20 de 
setembro, das 9h às 17h, na Esma-

fe. O curso de Desenvolvimento 
Gerencial, de iniciativa do NDRH, 
tem o objetivo de atender as exi-
gências da Lei 11.416/2006, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade 
da participação dos titulares dos 
cargos em comissão e funções 
comissionadas de natureza ge-
rencial. Os interessados podem se 
cadastrar na página da intranet do 
TRF5, no link “Próximos Eventos”.

A partir da próxima segunda-
-feira (9), o uso do Processo 
Judicial Eletrônico (PJe) será 
ampliado na Justiça Federal 
em Alagoas (JFAL). Desta vez, 
a obriga-
toriedade 
será para 
ajuizamen-
to e trami-
tação das demandas judiciais 
das classes de Alvará Judicial, 
Usucapião e Usucapião Es-
pecial, Interditos Proibitórios 
e Desapropriação de Imóvel 
Rural por Interesse Social, bem 
como de todos os incidentes 
processuais e ações conexas. 
De acordo com o diretor do 
Foro da JFAL, juiz federal André 
Luís Maia Tobias, a iniciativa 
visa atender a determinação 
constante no Art. 2º, Pará-
grafo Único da Resolução nº. 
16/2012, do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região.

Estão abertas, até o dia 13/09, as 
inscrições para a seleção de esta-
giários na Subseção Judiciária de 
Tauá/CE. As vagas são destinadas 
aos estudantes dos cursos de Ad-
ministração e Ciências Contábeis.  
As inscrições devem ser realizadas 
na sede da Subseção de Tauá,  lo-
calizada na Avenida Coronel Vi-
cente Alexandrino de Sousa, nº10, 
Tauazinho. Mais informações pelo 
telefone (88) 3437-3134.

A Asserjufe oferece aos associados 
descontos em diversos estabele-
cimentos, que incluem supermer-
cados, restaurantes, farmácias, 
consultórios de odontologia, lojas, 
postos de gasolina, entre outras 
opções. O servidor ainda pode 
dispor de diversas opções de paga-
mento, como o Cred-Cheque que 
permite aos associados realizarem 
compras e só pagarem no final do 
mês. Informações: Cristiane (9581).


