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Solenidade

TRF5 paga mais de R$ 241 milhões em RPVs

Manual de 
Atribuições
é atualizado

de Julho

TERÇA

Aniversariantes

Projetos de eficiência energética do TRF5 
e da JFPE são selecionados pela Celpe 

m projeto de insta-
lação de uma usina 

fotovoltaica (energia ob-
tida através da conversão 
da luz solar) no Tribunal 
Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 foi sele-
cionado pela Companhia 
Energética de Pernambu-
co (Celpe) e vai receber 
da Companhia um inves-
timento de R$ 475.279,53. 
O TRF5 foi escolhido, 
juntamente com outros 
projetos da Justiça Federal em 
Pernambuco (JFPE), por meio da 
Chamada Pública REE 001/2018, 
que, entre outros recursos, prevê 
a destinação de 3 milhões para o 
poder público. A iniciativa tem o 
objetivo de promover o uso efi-

U

O Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 libera, a partir do 
dia 8/08, o pagamento das Requi-
sições de Pequeno Valor (RPVs) 
autuadas no mês de junho. Serão 
pagos R$ 241.768.446,62 para 

69.241.861,20, a serem entregues 
a 12.558 beneficiários.  Os valores 
dos requisitórios de intervalo entre 
2.164.336 até 2.178.288 serão pagos 
pela Caixa Econômica Federal. Já os 
de número 2.178.289 até 2.192.717 

ciente e combater o desperdício 
de energia elétrica. Para a dire-
tora da Secretaria Administrativa, 
Sorária Caio, a implantação da 
usina fotovoltaica no TRF5, além 
demonstrar o esforço dos seus 
dirigentes de continuar buscando 

Medalha do Mérito 
Eleitoral  - O Corre-
gedor-Regional do 
TRF5, desembargador 
federal Carlos Rêbelo, 
foi agraciado com a 
outorga da Medalha 
do Mérito Eleitoral, do 
Tribunal Regional Elei-
toral de Sergipe (TRE-SE). O desem-
bargador foi condecorado com o 
Grau Comendador, entregue pelo 
Corregedor do TRE-SE, desembar-

41.689 beneficiários dos seis es-
tados que compõem a 5ª Região: 
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande 
do Norte, Ceará, Alagoas e Sergi-
pe. O estado com o maior valor 
depositado foi o Alagoas: são R$ 
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objetivos socioambientais, 
trará uma redução aproxima-
da de 22% na conta de ener-
gia do prédio da Ampliação 
do edifício-sede. “Em tempo 
de redução orçamentária, é 
o TRF5 se recriando, se rein-
ventando e se modernizando, 
através de novos e significan-
tes caminhos”, comemorou. 
Agora, os projetos qualifica-
dos serão submetidos a uma 
fase de diagnóstico.
JFPE - Na JFPE, as subseções 

de Garanhuns, Palmares, Salgueiro, 
Petrolina, Serra Talhada e Arco-
verde ganharão painéis de células 
fotovoltaicas para produção de 
energia solar. As subseções serão 
contempladas com aproximada-
mente R$ 1,7 milhão.

serão de responsabilidade do 
Banco do Brasil. Para receber, os 
beneficiários precisam apresentar 
os originais com cópias dos docu-
mentos de identidade e CPF, além 
de um comprovante de residência.

gador Diógenes Barreto. 
A cerimônia ocorreu na 
última sexta-feira (26) 
e homenageou outras 
19 personalidades. A 
comenda é um reconhe-
cimento público pela 
valiosa contribuição de 
cidadãos, empresas e ins-

tituições que, em razão do ofício ou 
a título de cooperação, promoveram 
o aprimoramento do serviço eleito-
ral em Sergipe. 

O desembargador federal Rogério 
Fialho participou da solenidade 
militar de transmissão de cargo 
de comandante da Capitania dos 
Portos da Paraíba. O evento, que 
ocorreu na última quinta-feira (25), 
foi presidido pelo comandante do 
3º Distrito Naval, Contra-Almirante 
Alan Guimarães Azevedo (à esq.), 
e contou com a presença de au-
toridades militares e civis. Na oca-
sião, o capitão de fragata Ernesto 
Serrano Rodriguez Filho transmitiu 
o cargo para o capitão de fragata 
Rodrigo Amaral Godoy (à dir.).

A Presidência do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região - TRF5 publi-
cou, na última quinta-feira (25), no 
Diário Eletrônico Administrativo, o 
Ato nº 306/2019, que altera o Ma-
nual de Atribuições das unidades 
da Secretaria Judiciária do TRF5. A 
revisão das atividades foi realizada 
considerando a necessidade de 
manter atualizadas as atribuições 
das diversas áreas do Tribunal.


