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SARH WEB: servidores devem atualizar 
dados cadastrais

de Setembro

SEGUNDA

Aniversariantes

Correição na SJRN

Posse no STF

TRF5 paga mais de R$143 milhões em 
RPVs

Servidores da Justiça Federal na 
5ª Região devem ficar atentos à 
atualização de cadastro no Sis-
tema de Recursos Humanos, o 
SARH WEB. A medida faz parte 
do projeto de implementação 
obrigatória do e-Social no Tri-
bunal e nas Seções Judiciárias 
vinculadas. A medida é simples, 
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Tribunal Regional 
Federal da 5ª Re-

gião – TRF5 libera, a 
partir de amanhã (11), o 
pagamento das Requisi-
ções de Pequeno Valor 
(RPVs) autuadas no mês 
de julho de 2018. Serão 
pagos R$143.660.341,77 
para 25.545 beneficiá-
rios dos seis estados que 
compõem a 5ª Região 
– Pernambuco, Paraíba, 
Rio Grande do Norte, Ceará, Ala-
goas e Sergipe. O estado com o 

mas muito importante para con-
cretização do projeto. Mais de 
mil servidores ainda estão com 
informações pessoais pendentes. 
A atualização dos dados deve ser 
feita através do Portal de Recur-
sos Humanos, disponível tanto na 
Intranet quanto no site do TRF5 
(www.trf5.jus.br). O e-Social é uma 

maior valor depositado foi o Ceará: 
São R$37.820.010, 87, a serem en-
tregues a 6.908 beneficiários. 

nova forma 
de enviar 
ao governo, 
através de 
um único 
banco de 
dados na internet, as informações 
trabalhistas, fiscais e previdenciá-
rias do servidor. 

Pagamento – Os valores 
dos requisitórios de in-
tervalo entre 1.933.730 
até 1.943.766 serão pa-
gos pela Caixa Econô-
mica Federal. Já os de 
número 1.943.767 até 
1.953.705 serão pagos 
pelo Banco do Brasil. Para 
receber, os beneficiários 
precisam apresentar os 
originais com cópias dos 
documentos de identida-

de e CPF, além de um comprovan-
te de residência.

Solidariedade – Quase 60 cestas básicas foram entregues, na última quarta-
-feira (5), à Paróquia da Igreja Madre de Deus, na área central do Recife. Os 
produtos foram arrecadados durante mais uma edição da Campanha Pilares 
do Bem, realizada bimestralmente pelo TRF5 para auxiliar moradores da 
Comunidade do Pilar, vizinha ao Tribunal. 

O Pleno do TRF5 aprovou, na 
última quarta-feira (5), por unani-
midade, a alteração do período de 
correição ordinária nos processos 
físicos da Seção Judiciária do Rio 
Grande do Norte (SJRN).  A visto-
ria ocorrerá de 25 a 28/09 (na sede 
da SJRN e na Subseção Judiciária 
de Ceará-Mirim) e de 22 a 25/10 

O presiden-
te do TRF5, 
desembar-
gador fede-
ral Manoel 
Erhardt, 
participa, na próxima quinta-feira 
(13), da solenidade de posse dos 
ministros Dias Toffoli e Luiz Fux, 
nos cargos de presidente e vice-
-presidente, respectivamente, do 
Supremo Tribunal Federal (STF) e 
do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). O evento acontece em Bra-
sília. 

(nas Subseções Judiciárias de Assu, 
Mossoró, Pau dos Ferros e Caicó). 
Os processos eletrônicos daquela 
Seção, em trâmite no Creta e no 
PJe, serão correicionados na sede 
do TRF5 entre os dias 8 e 19/10. A 
proposta foi feita pelo corregedor-
-regional do Tribunal, desembar-
gador federal Paulo Cordeiro.


