
www.trf5.gov.br

Jornal Mural Diário Produzido pelas
Seções de Comunicação Social  e Editoração Eletrônica do Tribunal Regional Federal da 5ª Região

Edição nº 1235

Fotos: Getulio Bessoni

Aniversariantes

27 Maio

QUARTA
Vanessa Barbalho de A. Viana
Gab. Des. Vladimir Carvalho

Marileide Monteiro da Hora
Distribuição

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)Dia da Mata Atlântica

Mais de R$ 323,8 milhões
foram liberados, este mês,
pelo presidente do
Conselho da Justiça Federal
(CJF), Cesar Asfor Rocha,
aos Tribunais Regionais
Federais para pagamento
de Requisições de
Pequeno Valor (RPVs). Do
total de RPVs, aproximada-
mente R$ 236 milhões
correspondem a processos
previdenciários, como
revisões de aposentadorias, pensões e
outros benefícios (que perfazem um

Conselho da Justiça Federal libera
mais de R$ 323 milhões em RPVs

total de 37.514 ações),
beneficiando 44.448
pessoas em todo o País.
Ao TRF da 5ª Região foram
liberados
R$ 56.031.874,57, dos
quais R$ 43.731.941,02
correspondem a processos
previdenciários. No total,
serão beneficiadas 11.537
pessoas nos seis Estados
de abrangência da 5ª
Região (Pernambuco,

Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará,
Alagoas e Sergipe).

Estudantes da UFRN têm aula prática no Tribunal
O TRF da 5ª Região
recebeu, ontem, um
grupo de estudantes
do 7º período de
Direito da Universida-
de Federal do Rio
Grande do Norte.
Acompanhados pelo
professor e juiz
federal Marco Bruno Miranda Clementino,
os universitários acompanharam sessão

da Quarta Turma e,
em seguida, foram
recepcionados
pelo presidente e
vice-presidente do
TRF5,
desembargadores
federais Luiz
Alberto Gurgel e

Marcelo Navarro. Os julgamentos da
Quarta Turma, composta pelos

desembargadores Lázaro Guimarães,
Carlos Rebêlo e Margarida Cantarelli,
foram escolhidos especialmente para a
sessão, como forma de aula prática
direcionada aos alunos da UFRN.

A partir das
14h desta
quinta-feira, o
tema “Atuação
pró-ativa da
AGU” será o
alvo das
discussões
do Programa Quinta Jurídica, realizado
pela Justiça Federal em Alagoas. O
debate será conduzido pelo advogado
da União Márcio Pereira de Andrade, no
auditório da Seção Judiciária de Alagoas,
em Maceió. Inscrições e informações:
www.jfal.jus.br ou (82) 2122-4205.

Quinta Jurídica em
Maceió aborda
Atuação da AGU

Quando os colonizadores chegaram
aqui, em 1500, encontraram uma
extensa floresta cobrindo todo o litoral
do País. Rica em muitas espécies
animais e vegetais, essa área verde
era a Mata Atlântica, da qual hoje só
resta uma pequena porção de sua área
original. A devastação teve início com a
exploração do pau-brasil e, depois,
pelo surgimento das cidades, pastos e
plantações. Apesar de reduzida, a Mata
Atlântica ainda é um ecossistema
muito importante para o Brasil, abrigan-
do exemplares exclusivos de nossa
fauna e flora. Por isso, é fundamental
preservar o que restou da floresta.

Mata Atlântica

Visite a sala da Asserjufe (16º an-
dar) e se informe sobre as vanta-
gens oferecidas aos associados.

Informações: 9581.

Asserjufe


