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Tribunal institui Comitê Regional de 
Obras da 5ª Região

A Subsecretaria de Precatório alerta 
que, equivocadamente, informou um 
valor diferente do que vai ser libera-

do hoje para o pagamento de Requi-
sições de Pequeno Valor (RPVs). O 

valor de R$ 147.041.473,23 milhões, 
anunciado anteriormente, se refe-

ria ao ano de 2003, e não 2013. De 
acordo com a Subsecretaria de Pre-
catório, o total liberado hoje será de 
R$ 102.106.256,84, correspondentes 

a 17.682 requisitórios, que vão bene-
ficiar 23.726 pessoas.

Terceira Turma

Subseção de Serra Talhada realiza mutirão de audiências

Servidora se empenha na criação de 
grupo de ciclistas

Aniversariantes

Juiz Federal  
Gustavo de Paiva Gadêlha

SJPB
Antônio Pereira Cavalcanti
Seção da Reprografia

Tribunal Regional Federal-
-TRF5 criou o Comitê Regio-

nal de Obras da 5ª Região. O Co-
mitê terá, entre outras atribuições, 
emitir pareceres técnicos sobre 
a aquisição de imóveis, projetos, 
obras e serviços de engenharia, 
em atendimento aos dispositivos 
das leis, bem como das resoluções 
do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) e do Conselho da Justiça 
Federal (CJF). A criação do Comi-
tê atende à Resolução nº 244, de 
9/05/2013, do Conselho de Justiça 
Federal (CJF). De acordo com a Re-
solução, os projetos de arquitetura 
e engenharia dos órgãos da Jus-
tiça Federal de 1º e 2º graus, cuja 
previsão orçamentária for igual ou 
superior ao definido por lei para a 
modalidade de licitação Tomada 
de Preços, deverão ser enviados 
ao Comitê Regional e, posterior-
mente, ao Comitê Nacional, para 
análise da adequação às normas e 
orientações do CNJ e do CJF. 
Composição- Criado através do 
Ato nº 00411, assinado pelo presi-
dente do TRF5, desembargador fe-

deral Francisco Wildo, 
e publicado no Diário 
Oficial Eletrônico da 
5ª Região na última 
terça-feira (6/08), o 
Comitê Regional de 
Obras da 5ª Região é 
composto por 14 ser-
vidores (dois do TRF5 
e dois representantes de cada uma 
das seis seções judiciárias), sendo 
sete na qualidade de membros 
efetivos e sete suplentes. A arqui-
teta Tatiana Rabello Abitbol e o 
servidor Ramayano Francisco da 

Silva, da Subsecretaria de Infra-
estrutura e Administração Predial 
(SIAP) do TRF5, são os represen-
tantes desta Corte, com a respon-
sabilidade de coordenar os traba-
lhos do referido Comitê.

A Subseção Judiciária de Serra 
Talhada realiza, hoje e amanhã, 
um mutirão de audiência de ins-
trução e julgamento. A iniciativa 
visa a dar maior celeridade aos 
processos em tramitação no Jui-
zado Especial Federal – JEF (18ª 
Vara Federal). O evento contará 
com a participação de oito juí-
zes federais que, durante os dois 
dias, realizarão, cada um, uma 

média de 30 audi-
ências. De acordo 
com o juiz titular 
da 18ª Vara, Paulo 
Roberto Parca de 
Pinho, atualmente 
existem 338 ações 
em trâmite no JEF 
que estão aguardando a realização 
do referido mutirão. Hoje, as au-
diências serão realizadas das 13h 

às 18h. Amanhã, o 
trabalho será das 
9h às 12h e das 
13h às 18h. Nesse 
período, o atendi-
mento ao público 
será suspenso e os 
prazos processuais, 

vencíveis nos dias 8 e 9, serão 
prorrogados para os dois dias 
úteis subsequentes.

Levar uma vida mais saudável 
e ajudar na mobilidade urba-
na. Atualmente, unir esses dois 
elementos já é possível, atra-
vés do uso da bicicleta como 
meio de transporte. Pedalar, 
além de ser uma ótima ativida-
de física, ajuda a desafogar o 
trânsito nas grandes metrópo-
les. Pensando nisso, a servidora 
do TRF5 Ana Cláudia Nunes de 
Oliveira teve a ideia de criar um 
grupo de ciclistas para vir ao 
trabalho todos os dias. Quem 
reside na cidade de Olinda e de-
seja entrar para a equipe, pode 
entrar em contato pelo email 

anaclaudia@trf5.jus.br. A servi-
dora lembra que os interessados 
devem informar a hora, em mé-
dia, que chegam ao TRF5, para 
que sejam combinados horários 
em comum e pontos fixos de en-
contro, a fim de facilitar o ingres-
so de outros ciclistas ao grupo.

O presidente da Terceira Turma, 
desembargador federal Marcelo 
Navarro, comunica que na próxima 
quinta-feira, dia 15/08, não haverá 
sessão de julgamento. Além do 
presidente, a Turma é composta 
pelos desembargadores federais 
Luiz Alberto Gurgel e Élio Wander-
ley (convocado).


