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TRF5 libera mais de R$ 4 bilhões em Precatórios e RPVs

Entrega do comprovante de matrícula

Inspeção

SJPE suspende expediente 
nesta terça (29)de Janeiro

TERÇA

Aniversariantes

m novo canal de 
comunicação está 

em funcionamento no 
TRF5. O projeto Painel 
Digital foi implantado 
para ampliar a publica-
ção de conteúdo, atra-
vés de imagens, textos 
e vídeos. Em cada andar 
foi instalado um moni-
tor que mostra, de for-
ma objetiva, as informa-
ções referentes à Justiça 
Federal na 5ª Região, 
além de disponibilizar a 
lista dos aniversariantes do dia. A 
iniciativa foi lançada sem aumen-
to significativo de despesas para 

TRF5 implanta Painel Digital

o TRF5, pois foram reutilizados os 
microcomputadores e monitores já 
existentes no parque do Tribunal. 

Estagiários de Nível Superior de-
vem ficar atentos ao prazo de 
entrega do comprovante de ma-
trícula. De acordo com a Seção de 
Estágio de Nível Superior do TRF5, 
os estudantes devem entregar o 
documento até o dia 28 fevereiro. 
Para os alunos da Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE) 
e Universidade Federal Rural de 

A Justiça Federal na Paraíba (JFPB) 
iniciou, ontem (28), os trabalhos de 
inspeção. As atividades começaram 
pela 11ª Vara Federal, em Monteiro, 
e seguem até o dia 1º de fevereiro, 
sob a presidência do juiz federal 
Rodrigo Maia da Fonte. Nesse pe-
ríodo, não haverá a interrupção da 
distribuição. No entanto, serão sus-
pensos o atendimento às partes, os 
prazos processuais e a realização 
das audiências, sendo atendidos 
somente os casos urgentes.

O Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 liberou, de janeiro 
a dezembro de 2018, o paga-
mento de R$ 4.084.903.966,11 
em Precatórios e Requisições 
de Pequeno Valor (RPVs). O ba-
lanço referente a Precatórios 
apontou o pagamento de R$ 
2.348.181.373,50, a 12.241 bene-
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A novidade é fruto de um 
trabalho conjunto entre 
servidores da Presidên-
cia, da Secretaria Admi-
nistrativa, da Divisão de 
Comunicação Social, da 
Subsecretaria de Tecnolo-
gia da Informação (STI) e 
da Subsecretaria de Infra-
estrutura e Administração 
Predial (SIAP). 
Notícias – O Painel Di-
gital traz as notícias de 
forma resumida, mas as 
informações completas 

podem ser conferidas no site do 
TRF5 (www.trf5.jus.br) ou na Intra-
net (intranet.trf5.gov.br).

ficiários dos seis estados que com-
põem a 5ª Região – Pernambuco, 
Paraíba, Rio Grane do Norte, Ceará, 
Alagoas e Sergipe. O estado com 
o maior valor depositado foi Ala-
goas: R$ 914.140.759,28, entregues 
a 5.993 beneficiários. Já em RPVs 
foram R$1.736.722.592,61, pagos 
a 306.644 beneficiários. O maior 

valor depositado foi no Ceará, 
com R$ 516.050.944,42 entregues 
a 89.936 jurisdicionados.

O expediente forense na Seção 
Judiciária de Pernambuco (SJPE) 
está suspenso também nesta 
terça-feira (29). A medida, que 
foi publicada através da Porta-
ria nº 51/2019, considerou as 
dificuldades de trabalho após 
o rompimento do encanamen-
to principal que abastece todo 

o edifício-sede da SJPE, o que 
provocou inundação em vários 
andares, avaria no sistema elé-
trico e paralisação dos sistemas 
informatizados. Assim, os pra-
zos processuais vencíveis no dia 
29/01 serão prorrogados para 
o primeiro dia útil subsequente, 
ou seja, 30/01.

Pernambuco (UFRPE), a data limite 
para a entrega é dia 15 de março.


