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  Tribunal Re-
gional Federal 
da 5ª Região 

- TRF5 inicia, nes-
ta segunda-feira 
(8/8), o pagamento 
de 14.728 mil Re-
quisições de Pe-
queno Valor (RPVs) 
que totalizam o 
montante de R$ 
76.744.289,54.  As 
requisições vão 
beneficiar 18.857 
pessoas e devem 
aquecer a economia 
nos seis estados 
que integram a 5ª 
Região (Pernambuco, Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Ceará, Alagoas 
e Sergipe). Os recursos são corres-
pondentes a dívidas judiciais da 
União e de órgãos públicos fe-
derais referentes ao mês de julho 
de 2011, atualizados pela TR do 
mês de referência, e os valores são 
disponibilizados em contas aber-
tas em nome dos beneficiários.  O 
estado do Ceará tem o maior nú-

mero de benefi-
ciados, com 5.424 
pessoas. Alagoas 
vem em segundo 
lugar, com 4.771, 
seguido por Per-
nambuco, com 
3.472; Paraíba, 
com 2.012; Rio 
Grande do Norte, 
com 1.813 e, por 
fim, Sergipe, com 
1.365. Para rece-
ber os valores, o 
beneficiário deve 
apresentar cópia 
do RG, CPF, junto 
com documentos 

originais, além de comprovante de 
residência, nas agências da Caixa 
Econômica Federal e do Banco do 
Brasil. Para saber em que banco 
será depositado o valor das RPVs 
e a data exata em que o crédito 
estará disponível, basta acessar a 
página do TRF5 na internet (www.
trf5.jus.br) e fazer a consulta pelo 
número da RPV ou do processo 
originário do beneficiário. 

RPVs: mais de 76 milhões 
serão pagos a partir de hoje

Uma confraternização, realizada 
na última quinta-feira (4) na Sub-
secretaria de Recursos Extraor-
dinários, Especiais e Ordinários, 
marcou a despedida da analista 
Ione Pimentel, que se aposentou 
após 33 anos de serviços presta-
dos à Justiça Federal. Mais antiga 
servidora em exercício no TRF5, 

Um total de R$ 1.747.000,00 foi 
arrecadado durante a 1ª data do 
leilão judicial unificado, realizado 
pela Justiça Federal na Paraíba, na 
última quinta-feira (4). Na 2ª data, 
os bens não arrematados nesta 
primeira oportunidade poderão ser 
adquiridos por valor inferior ao da 
avaliação do oficial de justiça, na 
maioria das hipóteses. O leilão vol-
tará a ocorrer de modo presencial, 
no auditório da Justiça Federal em 
João Pessoa, e de modo telepre-
sencial (videoconferência) em Cam-
pina Grande e Sousa, permitindo a 
participação simultânea do público.

O Dia dos Pais está chegando e 
não vai passar em branco no TRF5. 
O Núcleo de Cerimonial, em par-
ceria com a XP Educação e a Au-
rus Investimentos, está organizan-
do a palestra “Fortuna: comece já 
a sua”, que abordará temas como 
administração de finanças pes-
soais, investimentos em imóveis 
e bolsa de valores. O palestrante 
é o agente autônomo de investi-
mento Marcus Vinícius Diniz Bra-
ga, certificado pela CVM e sócio 
do grupo Aurus Investimentos. 
Após a atividade, será servido um 
coquetel para os participantes. O 
evento é aberto para os servidores 

Leilão da JFPB
arrecada R$ 1,7 
milhões na 1ª data

Dia dos Pais no TRF5 é 
celebrado com palestra

Uma vida dedicada à Justiça Federal
Ione Pimentel é oriunda da 
Seção Judiciária do Ceará e 
estava no Tribunal desde 1989, 
quando foi chefe de gabinete 
do desembargador Orlando 
Rebouças e, posteriormente, 
do desembargador José Maria 
Lucena. Há 12 anos, a servido-
ra trabalhava na SREEO.

e acontece na quarta-feira (10), às 
15h, na Sala das Turmas (2ª andar). 
Mais informações no Núcleo de 
Cerimonial, através do ramal 9020.


