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O

TRF5 fortalece cultura da sustentabilidade 

Orçamento 2017

de Junho

SEGUNDA

TRF5 libera mais de R$ 2,8 bilhões 
em Precatórios Alimentares

Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª 

Região – TRF5 libera, a 
partir de hoje (12), o pa-
gamento dos Precatórios 
Alimentares (PRCs) autu-
ados entre 2/07/2015 a 
1/07/2016. Serão pagos 
R$ 2.820.661.285,03, 
para 42.215 beneficiá-
rios dos seis estados que 
compõem a 5ª Região – 
Alagoas, Ceará, Paraíba, 
Pernambuco, Rio Grande do Norte 
e Sergipe. O estado com o maior 
número de favorecidos é Alagoas, 

Uma tarde verde. Na última quin-
ta-feira (8), o Núcleo Socioambien-
tal do TRF5 realizou diversas ativi-
dades alusivas ao Dia Mundial do 
Meio Ambiente, comemorado em 
5 de junho. A programação contou 
com apresentação da Orquestra 
Crescendo na Harmonia, funda-
da com apoio do TRF5; recital de 
cordel do servidor Valdir Soares 
Fernando, da JFPE; oficina de horta 

urbana e venda de mudas; expo-
sição de orquídeas; e exposição 
itinerante do artista André Soares 
Monteiro, idealizador do Movimen-
to Catamisto, cujo trabalho já havia 
circulado pelo TRE, TCE, TJPE e TRT, 
todos integrantes do Ecos Pernam-
buco, do qual também participa a 
UFRPE. Para o presidente do TRF5, 
desembargador federal Manoel 
Erhardt, a ação demonstra que os 

36.506 pessoas, que, juntas, re-
ceberão R$ 2.273.932.570,96. Em 
seguida, Pernambuco, onde R$ 

Os diretores do Foro das seis 
seções judiciárias vinculadas ao 
TRF5, diretores do Tribunal e a juí-
za federal auxiliar da Presidência, 
Joana Carolina Lins Pereira, par-
ticiparam, na última quinta-feira 
(8), no Tribunal, de reunião com 
o presidente desta Corte, desem-
bargador federal Manoel Erhardt. 
Na pauta, as prioridades de in-
vestimentos nos exercícios 2017 
e subsequentes, considerando 
as limitações estabelecidas pela 
Emenda Constitucional 95/2016, 
que impõe um teto para os gas-
tos públicos durante 20 anos. Ao 
final da reunião foi aprovado um 
Plano de Ação para ser executado 
ao longo do exercício 2017. 

tribunais não devem se  limitar à 
função-fim de julgar. “Vamos além, 
investindo em responsabilidade 
social. As instituições devem assu-
mir seu papel na sociedade, pois 
o objetivo maior é o bem-estar 
comum”, salientou. Em paralelo a 
essas atividades, está instalada uma 
estação de coleta seletiva no hall 
do edifício-sede do TRF5, que per-
manece no Tribunal até o dia 16/06.

Rotary – O presidente do TRF5, de-
sembargador federal Manoel Erhardt, 
palestrou sobre “O Poder Judiciário e a 
Justiça Federal”, na última quinta-feira 
(8), na reunião do Rotary Clube Recife, 
no Clube Português. No mês passado, 
a palestra foi direcionada aos inte-
grantes do Rotary Boa Vista.

O TRF5 vai exi-
bir, amanhã (13), 
às 17h, na Sala 
Capibaribe, o 
documentário 
“Pedro Jorge: 
uma vida pela 
justiça”. Produ-

zido pela Procuradoria Regional da 
República da 5ª Região, em parceria 
com a Universidade Católica de Per-
nambuco, o filme, com 41 minutos 
de duração, conta a história do pro-
curador da República Pedro Jorge 
de Melo e Silva, que foi assassinado 
por ter denunciado e investigado 
um dos mais rumorosos esquemas 
de desvio de dinheiro público do 
Brasil, “O Escândalo da Mandioca”.

No último dia 7 de junho, quando a 
Presidência do TRF5 recebeu repre-
sentantes dos sindicatos dos servido-
res do Poder Judiciário Federal na 5ª 
Região, foram expostas diversas rei-
vindicações, tendo o Sintrajuf-PE solici-
tado ao Presidente apoio à proposta 
que passaria a exigir nível superior 
para o cargo de técnico judiciário. 

Nota explicativa

TRF5 exibe
documentário
“Pedro Jorge”

271.391.827,48 beneficiarão 
2.529 pessoas. 
Pagamento – Para as pesso-
as cujos precatórios vão do 
intervalo sequencial 140.532 
a 147.077, os valores serão 
pagos pela Caixa Econômica 
Federal. O pagamento pelo 
Banco do Brasil será para os 
precatórios de 147.078 até 
154.344. Para receber, os be-
neficiários precisam apresen-
tar os originais com cópias 

dos documentos de identidade e 
CPF, além de um comprovante de 
residência.


