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TRF5 paga quase R$130 milhões em RPVs
Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 libera, a 

partir de hoje (9/01), o pagamento 
das Requisições de Pequeno Valor 
(RPVs) autuadas no mês de no-
vembro de 2017. Serão pagos R$ 
128.432.193,29  para 22.429 bene-
ficiários dos seis estados que com-
põem a 5ª Região – Pernambuco, 
Paraíba, Rio Grande do Norte, 
Ceará, Alagoas e Sergipe. O esta-
do com o maior valor depositado 
foi o Ceará: são R$ 35.183.506,69, 
a serem entregues a 6.384 bene-
ficiários. Os valores dos requisitó-
rios de intervalo entre 1.786.992 
e 1.795.343 serão pagos pela Cai-
xa Econômica Federal. Já os de 
número 1.795.344 até 1.804.142 
serão pagos pelo Banco do Brasil. 

Mudança de 
endereço

Para receber, os beneficiários 
precisam apresentar os originais 
com cópias dos documentos de 
identidade e CPF, além de um 
comprovante de residência.
Balanço – De acordo com a 
Subsecretaria de Precatórios 
do TRF5, de janeiro a dezem-
bro de 2017 foram pagos R$ 
1.577.528.787,45, corresponden-
tes às Requisições de Pequeno 
Valor (RPVs) para beneficiários 
dos estados da 5ª Região. O 
Ceará foi o estado que teve o 
maior valor anual depositado: 
R$ 446.863.082,68, destinados a 
76.663 beneficiários. Em segui-
da, Pernambuco, com mais de 
R$ 370 milhões pagos a 55.063 
beneficiários.

Calendário de feriados para 2018 está disponível no site do TRF5

Malote digital

Convênio

Aniversariantes
(09/01)
Luciana Gonzaga da Silva 
VIRTUS

(10/01) 
Mirella Pereira de Menezes Vieira
Secretaria Administrativa
Uilson Francisco dos Santos
Subsecretaria de Apoio Especial

Já está disponível para consul-
ta, na área “Destaques TRF5”, o 
calendário de feriados para o 
exercício de 2018 no âmbito do 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 e das seções judici-
árias vinculadas. Por meio do Ato 
572/2017, a Presidência do TRF5 

divulgou o documento. Tanto nos 
dias de feriado quanto nos de pon-
to facultativo não haverá expedien-
te, funcionando apenas o Plantão 
Judiciário do Tribunal. Conforme 
consta na publicação, as Seções 
Judiciárias da 5ª Região editarão 
atos específicos, tornando públicos 

os feriados e pontos facultativos 
nos municípios que sejam sede de 
vara federal, observadas as dispo-
sições contidas no Ato 572/2017, 
quando cabíveis, e as normas locais. 
Durante o Carnaval, o expediente 
será suspenso entre os dias 9 e 14 
de fevereiro, em razão do desfile 

A Seção de Estágio de Nível Supe-
rior do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região, que antes funciona-
va no 6º andar do edifício-sede 
do TRF5, mudou agora para a sala 
do térreo do prédio da Escola de 
Magistratura Federal da 5ª Região 
– Esmafe. O horário de atendi-
mento é das 8h às 17h. Apesar da 
mudança de endereço, os ramais 
permanecem os mesmos: 9839. 
9835 e 9803. 

das agremiações carnavalescas 
no Recife Antigo e da Lei Federal 
5.010/96, que estabelece como fe-
riados na Justiça Federal a segunda 
e terça-feira de Carnaval. Sendo as-
sim, os prazos com vencimento no 
período ficarão automaticamente 
prorrogados para o dia 15/02.

A partir de 1º de fevereiro, os ex-
pedientes endereçados às institui-
ções financeiras depositárias de 
valores relativos às Requisições de 
Pequeno Valor - RPVs, Precató-
rios e demais depósitos judiciais, 
no âmbito da 5ª Região, deverão 
ser encaminhados pelo Sistema 
Hermes - Malote Digital. A deter-
minação foi publicada em de-
zembro passado, através do Ato 
574/2017 da Presidência do TRF5. 
Assim, o envio de expedientes 
por meio físico só será realizado 
até o dia 31 deste mês. A partir 
de 1º de fevereiro, os expedientes 
não encaminhados pelo Sistema 
Hermes não serão processados 
pelos bancos e retornarão à vara 
de origem, podendo ser enviados 
excepcionalmente por meio físico 
somente em caso de queda do 
sistema, com a devida justifica-
ção. O ato está disponível na aba 
“Legislação” no site do TRF5.

A Anserjufe firmou convênio com 
a Aeso – Barros Melo e vai ofe-
recer aos associados descontos 
de 25% nas mensalidades dos 
cursos de Graduação e 15% nas 
mensalidades dos cursos de Pós-
-Graduação. A unidade fica locali-
zada na Avenida Transamazônica, 
405 – Jardim Brasil II, Olinda –PE. 
Para solicitar a declaração de des-
conto, basta enviar um e-mail para 
convenios2@anserjufe.org.br. Mais 
informações podem ser obtidas 
pelo telefone (81) 2128-9797 ou 
através do site http://www.barros-
melo.edu.br/.


