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O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região, através da Subsecre-
taria de Precatórios, liberou, no 
mês de abril, mais de R$ 457 
milhões para o pagamento de 
Precatórios de natureza ali-
mentar e R$ 39 milhões para o 
pagamento das Requisições de 
Pequeno Valor (RPVs), totalizan-
do quase R$ 500 milhões. Os 
valores das RPVs estarão dispo-
níveis a partir do dia 9 de maio 
e o dos Precatórios, a partir do 
dia 11 de maio. O pagamento 
dos Precatórios corresponde a 
3.680 requisições, beneficiando 

9.459 pessoas. As RPVs, a 6.712 
requisições, beneficiando 9.281 
pessoas. Para receber os valores, o 
beneficiário deve apresentar cópia 
do RG, CPF, junto com documen-
tos originais, além de compro-
vante de residência, nas agências 
da Caixa Econômica Federal e do 
Banco do Brasil. Para informações 
acerca do banco em que o valor 
foi depositado o valor, basta aces-
sar a página do TRF5 na internet 
(www.trf5.jus.br) e fazer a consul-
ta pelo número do Precatório ou 
RPV, ou ainda fazer a busca pelo 
número do processo originário. 

TRF5 libera quase R$ 500 milhões 
em pagamento de Precatórios e RPVs

Os desembargadores federais Rogério Fialho, 
vice-presidente do TRF5, e Francisco Caval-
canti prestigiaram a posse do novo presiden-
te do Tribunal Regional Eleitoral de Pernam-
buco (TRE), desembargador Ricardo Paes 
Barreto, ocorrida na última quarta-feira (4). O 
novo presidente do TRE comandará aquela 
Corte pelos próximos dois anos, conduzindo 
a eleição municipal de 2012. O desembar-
gador federal Francisco Cavalcanti saudou o 
novo presidente, em nome dos demais inte-
grantes do TRE/PE, instituição que também 
integra. “O desafio será de uma grande pre-
sidência em época de tantas dificuldades. A 
tarefa será hercúlea, mas isso não será razão 
para esmorecer. O presidente enfrentará as 
turbulências, o mar tormentoso da Reforma 
Política, das pretensões de reestruturação da 
Justiça Eleitoral e das dificuldades orçamen-
tárias, mas possui os necessários predicados 
para levar esta nau eleitoral a mares eleito-
rais nunca antes navegados”, enfatizou.

Desembargadores 
federais prestigiam 
posse no TRE

O projeto Mães TRF 2011 se 
encerra hoje com a palestra 
“Mulher, Profissional, Mãe: 
papéis conciliáveis?”, a ser 
proferida pela servidora Lúcia 
Cavalcanti, que é psicóloga 
e mestre em Psicologia da 
Família. A palestra começa às 
10h, na Sala das Turmas. Or-

ganizado pela Diretoria Geral 
e o pelo Núcleo de Cerimo-
nial e Relações Públicas do 
TRF5, o projeto homenageia 
as mães servidoras com o 
objetivo de reconhecer e va-
lorizar a capacidade feminina 
de conciliar maternidade e 
vida profissional.

Desafios da feminilidade

Para a analis-
ta judiciária 
Cláudia Pessôa 
Tavares de Lyra 
Costa, ser mãe 
é uma condi-
ção de vida. 
Mãe de Arthur 
Henrique, João Marcelo e Luís Felipe, sabe 
que vai acordar no domingo com os filhos 
cantando “parabéns pra você”. Entrou no 
TRF5 em 1993 e passou pela Diretoria Ge-
ral, pela Diretoria da Subsecretaria de De-
senvolvimento Organizacional e, há dois 
anos, é supervisora assistente no gabinete 
do des. Lázaro Guimarães. O TRF5 é uma 
escola para Cláudia. “Aprendi muito, fiz 
boas amizades e cresci como pessoa”, fala 
a analista que, nas horas vagas, gosta de 
curtir a família e os filhos em sua casa de 
praia, em Maria Farinha.


