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TRU se reúne no TRF5

RPVs liberadas 
para saque a
partir de hoje 

Aniversariantes
de Março

TERÇA

Varas do TRT6 já 
estão funcionando 
em novo endereço

Ana Carolina Priori Barbosa Cavalcanti
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Luciana de Lima Pacheco Silva
Subsecretaria de Pessoal
Jafé Antônio da Silva
SERVIS Vigilância
Tyago Alberto Silva do Nascimento
SOS DOC Digitalização
José Mário S. Pacheco da Silva
SOSERVI Limpeza

Assembleia do
Sintrajuf-PE

De portas e páginas abertas: Biblioteca 
do TRF5 funciona em novo espaço 

Biblioteca do Tribunal 
Regional Federal da 

5ª Região – TRF5 reabriu 
as portas ontem (7/03), 
na ampliação do edifício-
-sede. Coordenada pelo 
Núcleo de Gestão Docu-
mental, o espaço possui 
um acervo de livros e 
periódicos especializados 
na área jurídica, disponível 
para pesquisas, consultas 
e empréstimos, tanto para 
magistrados e servidores quanto 
o público externo, fornecendo o 
suporte à pesquisa e à consulta. 
De acordo com a Secretaria Ad-
ministrativa, o espaço precisou ser 

deslocado do 1º andar do Tribunal 
devido às obras no Pleno, que está 
sendo ampliado. O funcionamento 
é de segunda a sexta-feira, de 9h 
às 18h.  

A Turma Regional de Uniformização de Ju-
risprudência da 5ª Região reuniu-se, ontem 
(7/03), para realização da 16ª sessão de julga-
mento, sob a presidência do desembargador 
federal Paulo Cordeiro, coordenador-regional 
dos Juizados Especiais Federais (JEFs). Par-
ticiparam do julgamento, presencialmente, 
os juízes federais Sérgio José Wanderley de 
Mendonça, integrante da Turma Recursal de 

Alagoas; Bruno Leonardo Câmara Carrá, 1ª 
TR/CE; Francisco Glauber Pessoa Alves, TR/
RN; Júlio Coelho Neto, 3ª TR/CE; Flávio Ro-
berto Ferreira de Lima, 1ª TR/PE; Frederico 
Augusto Leopoldino Koehler, 2ª TR/PE; Gisele 
Chaves Sampaio Alcântara, 2ª TR/CE; Polyana 
Falcão Brito, 3ª TR/PE; Bianor Arruda Bezer-
ra Neto, TR/PB; e, por intermédio de video-
conferência, o juiz federal Fábio Cordeiro de 

Dia
Internacional

da Mulher

As Requisições 
de Pequeno Valor 
(RPVs) autuadas 
em janeiro, no 
valor de R$ 86 
milhões, para o 
Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5, 
e depositadas em fevereiro de 
2016, estarão liberadas para 
saque a partir de hoje. Do va-
lor disponibilizado, R$ 64.286 
correspondem a processos 
previdenciários e assistenciais 
– revisões de aposentadorias, 
pensões e outros. No total, 
serão 12.101 pessoas beneficia-
das. Para informações acerca do 
banco no qual o valor foi depo-
sitado, basta acessar o site do 
TRF5 - www.trf5.jus.br - e fazer 
a consulta pelo número do RPV 
ou processo originário.

O Sintrajuf-PE convoca os ser-
vidores para a Assembleia da 
categoria, a ser realizada na pró-
xima quinta (10), às 19h, na sede 
do sindicato (Rua do Pombal, 
52 – Santo Amaro), para discutir 
a desfiliação da CUT. Na ocasião, 
também serão eleitos os delega-
dos para o Congresso da Fenajufe, 
no qual serão debatidos os pro-
blemas da categoria.

As 23 Varas do Trabalho do Recife 
do Tribunal Regional do Trabalho 
da 6ª Região estão funcionando 
em novo endereço, na Avenida 
Marechal Mascarenhas de Morais, 
nº 4631, desde o dia  29/02. A 
nova localização, no bairro da Im-
biribeira, também abriga o Núcleo 
Permanente de Soluções Consen-
suais de Conflito (Núcleo de Con-
ciliação) e o Núcleo de Pesquisa 
Patrimonial.

Literatura jurídica – A Bi-
blioteca reabriu com um 
novo serviço: o software Per-
gamum, que possibilita aos 
usuários realizar consultas, 
bem como renovar e reservar 
livros, sem ter que se deslo-
carem até a biblioteca. Para 
acessar, basta clicar no menu 
“Biblioteca” na página www.
trf5.jus.br. Interessados tam-
bém podem mergulhar no 
mundo literário, por meio do 

Clube do Livro, iniciativa voltada 
à doação e empréstimos de obras 
deste tipo. Mais informações atra-
vés do email: biblioteca@trf5.jus.
br, ou nos ramais 9456 e 9469.

Lima, TR/SE. Na ocasião, foram julgados 38 
processos de matérias diversas.


