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Varas da JFPE são inspecionadas

TRF5 vai pagar mais de R$ 100 milhões 
em RPVs

de Junho2
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AniversariantesDecisão sobre 
Auxílio pré-escolar

Marcelo Navarro participa 
de solenidade no
Senado

Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região – TRF5 

vai liberar, a partir da próxi-
ma terça-feira (9/06), o valor 
de R$ 112.318.038,25 para 
pagamento de Requisições 
de Pequeno Valor (RPVs), au-
tuadas no mês de abril. Se-
rão beneficiadas mais de 21 
mil pessoas dos seis estados 
que fazem parte da 5ª Re-
gião: Pernambuco, Paraíba, 
Rio Grande do Norte, Ceará, 
Alagoas e Sergipe. Os requisitórios 
correspondem a processos pre-
videnciários e assistenciais – revi-
sões de aposentadorias, pensões 

e outros benefícios. O maior mon-
tante será pago no Ceará, cerca 
de R$ 27 milhões; e na sequência, 
Pernambuco, Alagoas, Paraíba, 

Sergipe e Rio Grande do 
Norte. 
Pagamento - Para receber, 
os beneficiários das RPVs 
localizadas no intervalo se-
quencial entre os números 
1.301.532 até 1.307.148 de-
vem procurar uma agência 
da Caixa Econômica Federal. 
Já as RPVs situadas entre 
os números 1.307.149 até 
1.317.768 serão quitadas 
nas agências do Banco do 

Brasil. É preciso apresentar cópia 
do RG, CPF, junto com documen-
tos originais, além de comprovan-
te de residência.

Quatro varas da Justiça Federal 
em Pernambuco (JFPE) passarão 
por inspeção durante o mês de 
junho. As 28ª, 35ª e 37ª varas 
federais serão inspecionadas no 
período de 8 a 12 de junho, já 
a 32ª Vara Federal, entre 29 de 
junho e 3 de julho. Durante o 
período de inspeção, os servi-

dores lotados nas varas não po-
derão tirar férias. A distribuição de 
processos não será interrompida. 
Também não haverá expediente 
voltado ao público ou realização 
de audiências, a não ser no caso 
de medidas, procedimentos e 
ações que se destinem a evitar pe-
recimento de direitos ou assegurar 

a liberdade de locomoção. 
Para não causar prejuízo aos 
envolvidos em ações judi-
ciais, os prazos processuais 
serão suspensos. A inspeção 
é de responsabilidade dos 
juízes federais de cada vara. 
(Com informações da As-
com/JFPE)

O presidente do TRF5, desembargador 
federal Marcelo Navarro, participou, 
ontem, pela manhã, no Plenário do 
Senado, da sessão especial em come-
moração aos 70 anos da reinstalação 
da Justiça Eleitoral.

O Conselho da Justiça Federal 
(CJF) decidiu, na reunião da se-
gunda-feira 25/05, que os servido-
res da Justiça Federal, com depen-
dentes impedidos de ingressar no 
Ensino Fundamental porque com-
pletam seis anos de idade depois 
de 31 de março, terão direito a 
continuar recebendo o auxílio pré-
-escolar até o mês de dezembro 
do ano em que se deu o impedi-
mento. A decisão altera a Resolu-
ção nº 4, de 2008, que prevê que o 
servidor perca o direito ao auxílio 
no mês subsequente àquele em 
que o dependente completar seis 
anos de idade.

A Caixa Econômica Federal (CEF) 
está com um novo programa de 
financiamento para compra de 
veículo, novo ou usado. De acordo 
com a gerência da Caixa, as taxas 
do financiamento ficam a partir 
de 1.09% AM, com prazo de até 
60 meses. Para mais informações: 
3425-9441.

Financiamento 
de veículos


