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Jornal Mural 

TRF5 sedia feira beneficente

Direito Ambiental

Novo contrato

de Julho

TERÇA
Aniversariantes

TRF5 paga mais de 900 milhões em 
RPVs no primeiro semestre de 2019

02/07
Rossana Maria Mesquita de Sá 
Divisão da 2ª Turma
Alexandre Milton Prazeres da Costa 
Assessoria Especial da Presidência

03/07
Ana Letícia de Oliveira Souza
Gab. Des. Federal Paulo Machado Cordeiro
Rondon Veloso da Silva 
Assessoria Especial da Presidência
Joaquim Correia de Azevedo
CLIMOARTribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5 pagou, no pri-

meiro semestre de 2019, R$ 910.386.413,19 em Requisições de 
Pequeno Valor (RPVs), destinadas a 161.846 beneficiários em toda a 
5ª Região, que compreende os estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, 
Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. O mês de junho re-
gistrou o maior valor: foram pagos R$ 185.797.709,19, a 33.690 ju-
risdicionados. O estado com maior valor depositado durante os seis 
meses foi o Ceará, com R$ 250.053.310,16, pagos a 43.120 pessoas, 
seguido de Alagoas, com R$ 186.805.569,69, depositados para 39.534 
beneficiários. 
Próximo pagamento – As Requisições de Pequeno Valor autuadas 
em maio e depositadas em junho terão os valores liberados a partir 
do próximo dia 8. Os requisitórios de intervalo entre 2.139.944 até 
2.152.542 serão pagos pela Caixa Econômica Federal. Já os de nú-
mero 2.152.543 a 2.164.335 serão pagos pelo Banco do Brasil. Mais 
informações no site do TRF5: www5.trf5.jus.br/rpvprecatorio/.

O

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 é, também, 
espaço para boas ações. Até a 
próxima sexta-feira (5), das 10h 
às 17h, a Corte sedia a feira de 
artesanato da Aliança de Mães 
e Famílias Raras (Amar). Doces, 
bolsas, roupas e artesanatos em 
geral serão vendidos no hall de 
entrada do Tribunal, a fim de ar-
recadar fundos para a instituição, 

Dica
S e g u r a n ç a SAE

de

Segurança, uma responsabilidade 
de todos

que oferece apoio 
a 536 famílias de 
crianças com do-
enças raras. A ONG 
auxilia as famílias 
cadastradas com 
cestas básicas, fral-
das e medicamen-
tos, além de oferecer assistência 
jurídica e psicológica, por meio de 
ações voluntárias. Quem quiser 

contribuir com a instituição pode 
entrar em contato através do 
telefone: (81) 3462-6444. 

O uso do crachá é um instrumen-
to que facilita o controle. Use-o 
sempre que entrar no Tribunal. Da 
mesma forma, acione a Seção de 
Segurança (R-9376), caso observe 
pessoas estranhas ao ambiente 
de trabalho e/ou que não estejam 
identificadas.

A Divisão de Comunicação Social 
do TRF5 informa que, durante o 
mês de julho, o Jornal Mural terá 
publicação reduzida, circulando 
apenas nas terças e quintas-feiras. 
O periódico volta a ser publicado 
normalmente em agosto, de se-
gunda a quinta-feira.

Ainda dá tempo para se inscre-
ver no curso de Direito Am-
biental, na modalidade ensino 
à distância. De acordo com o 
Núcleo de Desenvolvimento e 
Recursos Humanos do TRF5, 
restam cinco vagas. Para efe-
tuar a inscrição, os interessa-
dos devem enviar dados como 
nome, email, CPF, ramal e lota-
ção para o email cursos@trf5.
jus.br. Mais informações atra-
vés dos ramais 9804 e 9818 ou 
pelo email: ndrh-treinamento@
trf5.jus.br.

Após o término do contrato com 
a empresa Sociedade de Serviços 
Gerais – SOSERVI, o TRF5, através 
da Subsecretaria de Infraestrutura 
e Administração Predial, firmou 
novo contrato para os serviços de 
limpeza e conservação do Tribunal, 
agora com a Nordeste Sustentá-
vel. O contrato, cuja vigência é de 
12 meses, prorrogáveis por até 60 
meses, inclui funcionários como 
auxiliar de serviços gerais, apoio 
administrativo, encarregados, la-
vadores de auto, transportadores, 
ascensoristas, operador de máqui-
nas, copeira e garçom.


