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Tribunal paga mais de R$ 57 milhões em RPVs 

Economia em obras 
de engenharia

TRF5 tem expediente alterado 
na próxima sexta-feira

Primeiro Ciclo de 
Capacitação de 
Servidores 

Monografia e 1º Concurso de Frases

m virtude da dificuldade de 
acesso ao edifício-sede e pré-
dios anexos, em função dos 

desfiles das agremiações carna-
valescas, na próxima sexta-feira 
(8/02), o expediente no TRF5 será 
das 8 às 12h. De acordo com o Ato 
00044/2013, assinado pelo presi-
dente da Corte, desembargador 
federal Paulo Roberto de Oliveira 
Lima, o expediente no dia 13 de fe-
vereiro (quarta-feira de cinzas) será 
suspenso no Tribunal e nas seções 
judiciárias vinculadas (Pernambu-
co, Paraíba, Rio Grande do Norte, 

Ceará, Alagoas e Sergipe). O Ato 
considera a necessidade de compa-
tibilizar o horário do expediente na 
Justiça Federal de primeiro e segun-
do graus com os festejos carnava-
lescos. O documento ainda prevê 
que o funcionamento dos Gabinetes 
ficará a critério de cada um dos de-
sembargadores federais. A alteração 
no horário não se aplica aos servi-
dores que trabalham em regime de 
plantão. Com o feriadão, os prazos 
processuais com vencimentos no 
período ficam prorrogados para o 
dia 14 de fevereiro.

Mais de R$ 57 
milhões serão 
injetados na eco-
nomia regional, a 
partir da próxima 
sexta-feira (8/02), 
quando o Tribunal 
Regional Federal 
da 5ª Região - TRF5 estará libe-
rando o pagamento de 11.149 

Requisições 
de Pequeno 
Valor (RPVs), 
situadas nos 
intervalos 
entre os nú-
meros 857.359 
e 868.512. O 

montante vai beneficiar 14.561 
mil pessoas nos seis estados que 

integram a Justiça Federal da 5ª 
Região. Os recursos correspon-
dem ao pagamento de dívidas 
judiciais da União e de órgãos 
públicos federais, autuadas em 
dezembro 2012. Para receber, o 
favorecido deve apresentar cópia 
do RG, CPF, junto com documen-
tos originais, além de compro-
vante de residência.

Estão abertas, a partir de hoje, 
as inscrições para o 1º Ciclo 
de Capacitação de Servidores 
do Poder Judiciário. Promovi-
do pelo Centro de Formação 
e Aperfeiçoamento de Servi-
dores do Poder Judiciário (CE-
AJUD) do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), a qualificação 
tem como objetivo oferecer a 
servidores ativos da Justiça co-
nhecimentos em Direito Cons-
titucional, Gestão Estratégica, 
Ética, Administração Judiciária, 
Docência Online e Compe-
tências Gerenciais. As aulas 
serão ministradas entre 18 de 
fevereiro e 20 de março, por 
meio do Portal de Educação a 
Distância do CNJ, que utiliza a 
plataforma Moodle 2.4. Cada 
servidor pode se inscrever em 
apenas um curso. Mais infor-
mações: ceajud@cnj.jus.br.

A Justiça Federal vem utilizando 
seu quadro técnico próprio para 
desenvolver parte dos projetos de 
suas sedes. Dois exemplos estão 
na 5ª Região, nas Subseções Judi-
ciárias de Monteiro (PB), inaugura-
da em dezembro, e de União dos 
Palmares (AL), com inauguração 
prevista para março. Nos dois ca-
sos, os projetos foram executados 
pela equipe do Conselho da Justiça 
Federal e, com isso, geraram uma 
economia de cerca de R$ 250 mil.

O Tribunal Regional Eleitoral de Per-
nambuco (TRE/PE) está com inscri-
ções abertas para o 1º Concurso de 
Monografias sobre Direito Eleitoral. 
Os trabalhos devem versar sobre o 
tema “A Lei da Ficha Limpa e os Re-
flexos de sua Aplicação nas Eleições 
de 2012”. 
Frases- No mesmo período, o TRE/
PE também estará com inscrições 
abertas para o 1º Concurso de 
Frases sobre “Democracia, Voto e 

Cidadania”. A iniciativa tem o obje-
tivo de incentivar os jovens a fazer 
uma reflexão sobre assuntos funda-
mentais da Democracia. Os editais 
completos podem ser acessados 
pelo site www.tre-pe.jus.br.


