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Estudantes de Direito visitam TRF5TRF5 libera quase R$ 80 milhões 
em RPVS
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Revista Argumento é lançada no TRF5
esembargadores do TRF5, 
juízes federais, servidores e 
a comunidade jurídica em 

geral, bem como algumas fontes 
da 1ª edição da revista Argumen-
to estiveram presentes ao lança-
mento da publicação editada pela 
Divisão de Comunicação Social 
do TRF5, realizado ontem (30), no 
Pleno do Tribunal. Tema do ensaio 
fotográfico do primeiro número 
da Argumento, a Orquestra Crian-
ça Cidadã presenteou  a plateia 
com a execução de três peças 
musicais. Em seguida, o presi-
dente do TRF5, desembargador 
federal Paulo Roberto de Oliveira 

Lima, destacou o significado do 
momento, ressaltando que nunca 
almejou ser presidente, mas que 
essa é a segunda oportunidade 
no seu mandato na qual confessa 
estar no lugar onde gostaria. “A 
primeira foi quando abri as Olim-
píadas da Justiça Federal da 5ª 
Região, em outubro do ano passa-
do. Confesso que lamentei não ter 
sido o idealizador das Olimpíadas. 
O segundo momento que eu gos-
taria de estar como presidente é 
este, por se tratar de uma publica-
ção com proposta diferente em re-
lação à revista de Jurisprudência. A 
Argumento se situa entre o oficial 

e o literário, o poético. É 
uma filha nossa, nos sen-
timos muito orgulhosos 
da revista”. 
Direito e cidadania - A 
diretora de Comunica-
ção do TRF5 e editora 
da Argumento, Isabelle 
Câmara, destacou que a 
publicação não se restrin-
ge ao universo jurídico e aposta na 
diversidade de saberes, com vistas 
a contribuir com a construção do 
conhecimento do cidadão acerca 
dos seus direitos e deveres, correla-
cionados com a atuação da Justiça 
Federal na 5ª Região. Finalizando, o 

desembargador-presidente agrade-
ceu a presença de todos e fez um 
pedido: “eu gostaria que os colegas 
desembargadores não deixassem 
o sonho da revista morrer. Quando 
me aposentar, quero receber tri-
mestralmente a Argumento”. 

O Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região - TRF5 estará liberando, 
no dia 8/06, o pagamento de R$ 
75.928.924,97 em Requisitórios 
de Pequeno Valor (RPVs). O mon-
tante de recursos deverá benefi-
ciar 17.934 pessoas nos seis Esta-
dos nordestinos que integram a 
5ª Região da Justiça Federal (Per-
nambuco, Paraíba, Rio Grande do 

Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe). 
Os recursos correspondem ao 
pagamento de 14.141 RPVs, situa-
das nos intervalos de 730.195 até 
744.357. As RPVs - cujo valor se 
limita a 60 salários mínimos - são 
pagamentos judiciais de dívidas da 
União e de órgãos públicos fe-
derais. Os beneficiários devem se 
dirigir a qualquer agência da Caixa 

Econômica Federal ou do Banco 
do Brasil munidos dos seguintes 
documentos: originais e cópias 
da RG (carteira de identidade), 
CPF e comprovante de residência 
(conta de água, luz ou telefone).

Estudantes do 
7º período do 
curso de Di-
reito da Facul-
dade Estácio 
de Sá, alunos 
da disciplina 
Direito Civil 
II, ministrada 
pelo professor 
Joaquim Queiroz, estiveram ontem 
à tarde, no TRF5. Eles assistiram 

a um vídeo 
institucional, 
visitaram o 
Pleno e a 
Presidência, 
onde pude-
ram conferir o 
Memorial do 
Tribunal Re-
gional Regio-

nal Federal da 5ª Região. Ao final, 
visitaram o heliponto.

Dia mundial sem tabaco

Basta manter um cigarro aceso para 
poluir o ambiente. A fumaça do cigar-
ro contém mais de 4.700 substâncias 

tóxicas, incluindo arsênico, amônia, 
monóxido de carbono (o mesmo que 

sai do escapamento dos veículos), 
substâncias cancerígenas, além de 

corantes e agrotóxicos em altas con-
centrações. Imagine a quantidade de 
toxidade que várias pessoas fumando 

deixam no nosso Planeta.


