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CJF libera mais de R$ 447 milhões em RPVs para os TRFs

Presidente inspeciona sede e anexos do TRF5

SJPE capacitou 38 
magistrados e quase 
500 servidores 

Exames periódicos 
para servidores sem 
plano de saúde

Declaração do IR 2016:

Aniversariantes

de Março

TERÇA

Instalação de programas será liberada 
a partir do dia 10 de março

João Batista de Paiva
Subsecretaria de Apoio Especial
José Júlio Ribeiro Viana
Núcleo de Assistência à Saúde
Maria Goretti Batista da Costa
Gab. Des. Federal Manoel Erhardt
Jorge Luiz Soares da Silva
SERVIS Vigilância

presidente do Tri-
bunal Regional 

Federal da 5ª Região – 
TRF5, desembargador 
federal Rogério Fialho 
Moreira, realizou, ontem 
(29/2), uma visita aos 
prédios anexos desta 
Corte. Acompanhado 
pelo juiz federal auxiliar 
da Presidência, Leo-
nardo Resende, pelos 
diretores Sorária Caio 
(Secretaria Administrati-
va), Vladislave Leite (Subsecretaria 
de Infraestrutura e Administração 
Predial), General Nilson Ananias 
(Subsecretaria de Apoio Especial), 
José Roberto (Divisão de Material 
e Patrimônio), além de engenhei-

ros e arquitetos da equipe técnica 
do TRF5, Fialho visitou os anexos 
I (Esmafe), II (Almoxarifado) e III 
(Arquivo) do Tribunal, com o obje-
tivo de verificar o estado atual dos 
prédios que compõem o conjunto 

O Conselho da Justiça Federal 
(CJF) liberou aos tribunais re-
gionais federais (TRFs) os limites 
financeiros no valor de R$ 447,8 
milhões relativos às Requisições 
de Pequeno Valor (RPVs), autu-
adas em janeiro de 2016. Para a 
5ª Região, o valor disponibilizado 

foi de aproximadamente R$ 86 mi-
lhões, sendo pouco mais de R$ 64 
milhões correspondente aos pro-
cessos previdenciários e assisten-
ciais – revisões de aposentadorias, 
pensões e outros benefícios. No 
total, serão 12.101 pessoas be-
neficiadas. A previsão é de que o 

pagamento seja efetuado a partir 
do dia 8 de abril de 2016. Para 
informações acerca do banco em 
que o valor foi depositado, bas-
ta acessar o site do TRF5 (www.
trf5.jus.br) e fazer a consulta pelo 
número do RPV ou pelo número 
do processo originário.

A Subsecretaria 
de Tecnologia da 
Informação (STI) 
comunica que os 
programas que 
geram e enviam 
eletronicamente 
a declaração de Imposto de Ren-
da Pessoa Física, respectivamen-
te IRPF e Receitanet 2016, serão 
disponibilizados para instalação 
nos microcomputadores do TRF5 
somente a partir do próximo dia 

10/03/2016, alguns 
dias após a libera-
ção do programa 
pela Secretaria da 
Receita Federal do 
Brasil. De acordo 
com a STI, esta é 

uma medida preventiva, visto que 
já aconteceu de sair uma nova 
versão do programa logo após 
o seu lançamento - o que gera 
transtornos tanto para o usuário 
quanto para a equipe da STI.

Os servidores que fazem aniver-
sário nos meses de janeiro a julho 
e não têm plano de assistência à 
saúde, mas desejam realizar os 
exames periódicos, devem en-
trar em contato com o Núcleo de 
Assistência à Saúde (NAS), pelos 
ramais 9296 e 9866.

O Setor de Treinamento da Seção 
Judiciária de Pernambuco (SJPE) 
divulgou o relatório de cursos 
realizados em 2015. No total, fo-
ram capacitados 38 magistrados, 
representando uma porcentagem 
de 73%, e 495 servidores, que 
representa 54,4% do quadro geral 
da SJPE. Ganharam destaque os 
cursos que abordaram o novo Có-
digo de Processo Civil e Coaching 
Aplicado à Liderança.

do Tribunal e verificar as ne-
cessidades de readequações, 
devido à entrega definitiva, 
no próximo fim de semana, 
do prédio da Caixa Econô-
mica Federal, adquirido pelo 
Tribunal na gestão do en-
tão presidente Luiz Alberto 
Gurgel de Faria (2009/2011), 
hoje ministro do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ).
Obras em andamento – 
Rogério Fialho aproveitou a 
oportunidade para visitar as 

obras em andamento, que estão 
sendo realizadas com o orçamento 
de investimento do ano passado: 
reforma do Pleno e sala multimídia 
(antiga biblioteca), bicicletário, ves-
tiário e a coberta do prédio da CEF.


