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O

Juiz Federal Leopoldo 
Fontenelle Teixeira

SJCE 

João Bosco Teixeira Rodrigues
Gabinete da Corregedoria Regional

 Tribunal Regional Federal da 
5ª Região, através da Subse-
cretaria de Precatórios, libe-

rou, no mês de janeiro, cerca de 
R$ 60 milhões para o pagamento 
das Requisições de Pequeno Valor 
(RPVs). Os valores estarão disponí-
veis a partir do dia 8 de fevereiro, 
beneficiando 14.442 pessoas. O 
estado com mais favorecidos é o 
Ceará, que totaliza 4.038 benefi-
ciados. Para receber os valores, o 
beneficiário deve apresentar cópia 
do RG, CPF, junto com documentos 
originais, além de comprovante de 

residência, nas agências da Caixa 
Econômica Federal e do Banco do 
Brasil. Para saber em que banco 
será depositado o valor e a data 
exata em que o crédito estará dis-
ponível para saque, basta acessar 
o Portal do TRF5 (www.trf5.jus.br) 
e fazer a consulta pelo número da 
RPV ou pelo número do processo 
originário. Na Caixa Econômica Fe-
deral serão pagas as RPVs situadas 
nos intervalos sequenciais entre 
os números 678.537 e 684.130, e 
no Banco do Brasil, da numeração 
684.131 até 689.442.

TRF5 libera pagamento de RPVs
O expediente na 
Subseção Judiciária 
de Arapiraca (Ala-
goas) será suspenso 
na próxima quinta-
-feira, dia 2 de feve-
reiro, em virtude do 
feriado municipal 
em homenagem à 
padroeira da cida-
de. De acordo com 
a portaria assinada 
pelo diretor em exercício de 
Foro, juiz federal Gilton Batista 
Brito, os prazos processuais com 

Expediente na Subseção de Arapiraca 
será suspenso no dia 2/02

Amanhã (1/02) 
será realizada a 
Missa de 7º Dia 
em memória do 
ministro aposenta-
do Djaci Falcão. A 
cerimônia religiosa será celebrada 
às 19h na Igreja do antigo Colégio 
Nóbrega, situada na Rua da Sole-
dade, bairro da Boa Vista.

Missa de 
Sétimo Dia

O Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH) infor-
ma que os estudantes universitá-
rios que estagiam no TRF5 já po-
dem entregar o comprovante de 
matrícula do primeiro semestre de 
2012. O setor avisa que os esta-
giários têm até o dia 31 de março 
para entregar o documento. Infor-
mações: 9835/9839.

Comprovante de 
matrícula

vencimento no período ficam 
prorrogados para o primeiro dia 
útil subsequente. 

A Subsecretaria de Tec-
nologia da Informação 
(STI) está realizando a 
migração do software 
de correio eletrônico 
Outlook Express para 
a versão mais moder-
na, Microsoft Outlook 
2007. O processo de 
migração está prati-
camente concluído nos gabi-
netes e na Secretaria Judiciária. 

De acordo com a STI, na próxima 
semana o novo sistema começa a 

ser instalado na área adminis-
trativa. O Outlook 2007 é par-
te integrante do pacote Office 
da Microsoft, do qual também 
fazem parte o Excel, o Word e 
o PowerPoint. Além de ser um 
software de mensagens eletrô-
nicas, o Outlook 2007 também 
tem uma poderosa agenda de 
compromissos e gerenciador de 
tarefas, que pode interagir com 
vários usuários ou grupos.

Migração do Outlook Express para versão mais moderna


