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A partir da próxima semana, o
TRF da 5ª Região estará libe-
rando o pagamento de 5.845
Requisições de Pequeno Valor
(RPVs), que totalizam R$ 41
milhões e beneficiam cerca de
doze mil pessoas nos seis
Estados nordestinos de abran-
gência do TRF5. As RPVs fo-
ram autuadas em janeiro, de-
positadas em fevereiro e serão
disponibilizadas nas agências
credenciadas do Banco do Brasil e Caixa
Econômica Federal, a partir do dia 8 de
março. O pagamento na Caixa Econômi-

Pagamento de RPVs injeta
R$ 41 milhões na 5ª Região

ca incluirá as requisições
situadas entre os números
420.879 e 424.121, enquanto o
Banco do Brasil atenderá do nº
424.122 ao nº 426.737. As
pessoas contempladas deverão
apresentar os seguintes
documentos: originais e cópias
da RG (carteira de identidade),
CPF e comprovante de
residência (conta de água, luz ou

telefone). Os interessados podem obter
informações sobre o pagamento das
requisições através do número
0800.722.90.77.

No período de 29 de
março a 21 de junho
deste ano, o desem-
bargador federal Fran-
cisco Barros Dias vai
ministrar o curso de
atualização em
Processo de Execução
Civil, dirigido a advoga-
dos, juízes, promotores, procuradores,
assessores jurídicos, servidores públicos
e estudantes de Direito. As aulas serão
realizadas nas segundas-feiras, das 19h
às 21h30, no Empresarial Cais (Bairro do
Recife). Informações: (81) 9245-9027.

Barros Dias ministra
curso Processo de
Execução Civil

A promoção de
mutirões de
conciliação
envolvendo
contratos do
Sistema
Financeiro da
Habitação foi discutida pelo presidente
do TRF5 Luiz Alberto Gurgel de Faria
com os representantes da Caixa
Econômica Federal Willians Pereira

Presidente recebe representantes da Caixa e do MPF

A Folha de Pagamento do TRF5 dispo-
nibilizou, na Intranet, o comprovante de
rendimentos e despesas com Plano de
Saúde referentes a 2009 para a
declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física/2010. O documento
informa o total dos rendimentos,
imposto retido na fonte e outros dados.
Para acessá-lo, basta utilizar o mesmo
procedimento do contracheque e clicar
na opção Comprovantes de
Rendimentos. Informações: 9345.

Imposto de Renda 2010

A partir desta segunda-feira, a
Subsecretaria de Informática
disponibiliza os programas geradores
da declaração de imposto de renda e
envio eletrônico (IRPF/Receitanet
2010) para instalação, mediante
solicitação, nos computadores do
TRF5. Informações: 9001.

Receitanet

(gerente Nacional),
Ricardo Siqueira (Jurídico
Regional) e Ademar
Marques (gerente de
Filial), além de Josemir
Assis (presidente) e
Eugem Filho (diretor),

ambos da EMGEA .
Corregedora do MPF – No início desta
semana, também reuniu-se com o
presidente desta Corte a corregedora do

Ministério Público Federal, procuradora
Ela Castilho. Participaram do encontro
os desembargadores federais Marcelo
Navarro (vice-presidente) e Manoel
Erhardt (corregedor).

Comprovantes de rendimentos


