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AniversariantesQUINTA

O

TRF5 paga cerca de R$ 110 milhões 
em RPVs 

Juíza Federal Paula Emília 
Moura A. de Souza Brasil

SJCE
Benigna Perpétua de Holanda Palmeira
Gab. Des. Federal Lázaro Guimarães
Mariana Albuquerque Silveira
Gab. Des. Fed. Emérito Paulo Gadelha
João Rodolfo dos Santos Neto
Gab. Des. Federal José Maria Lucena

Senhas para a confraternização do 
TRF5 estão à venda no Cerimonial

Segurança no Poder Judiciário
encerra Seminário

Festa da Asserjufe: 
inscrições até  
segunda-feira

Quarta Turma 

Francisco Cavalcanti preside mesa 
em congresso 

Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região paga, a par-

tir do dia 10 de dezembro, R$ 
109.969.205,13 milhões em Requi-
sições de Pequeno Valor (RPVs), be-
neficiando 25.391 pessoas nos seis 
estados que compõem a 5ª Região. 
Pernambuco terá o maior número 
de beneficiários (9.149), totalizan-
do R$ 45.140.302,11, o maior valor 
pago por estado este ano. O paga-
mento que será liberado este mês 
foi o segundo maior do ano, sendo 

superado 
apenas pelo 
mês de julho, 
que pagou 
pouco mais de R$ 110 milhões.
Acumulado – O TRF5 pagou, ao 
longo deste ano, R$ 894.401.816,83 
em RPVs, auxiliando 211.443 pes-
soas. O estado do Ceará responde 
pelo maior número de favorecidos 
no período, 57.710, totalizando 
mais de R$ 238 milhões distribu-
ídos. Para receber os valores, o 

beneficiário deve apre-
sentar cópia do RG 
e do 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 deposita-
do o valor das RPVs basta acessar a 
página do TRF5 na internet (www.
trf5.jus.br) e fazer a consulta pelo 
número da RPV ou pelo número do 
processo originário do beneficiário. 

O Núcleo de Cerimonial lembra 
aos interessados em participar 
da festa de confraternização do 
Tribunal que as senhas para a 
adesão estão sendo vendidas até 
o próximo dia 14 naquele se-
tor. O evento acontecerá no dia 
19/12, no Spettus Boa Viagem, a 
partir das 20h. A taxa de adesão 
custa R$ 50 para servidores e 

terceirizados, R$ 35 para estagiá-
rios e R$ 70 para acompanhantes. 
O serviço inclui rodízio com va-
riadas carnes nobres, buffet com 
frios, saladas, pratos quentes, 
frutos do mar e culinária japone-
sa, além de sobremesas. Bebidas, 
como água, suco, refrigerante, 
chopp, vinho e whisky, também 
estão inclusas no valor.

O desembargador federal 
Francisco Cavalcanti irá pre-
sidir mesa, amanhã (7/12), às 
15h30, na Conferência In-
ternacional sobre o Sistema 
Jurídico Inglês. O professor 
Michael Lavi, da Universi-
dade de Cardiff, ministrará 
a palestra “Os Desafios de 
Denunciar, Processar e Julgar Cri-
mes de Corrupção e outros Crimes 

A Sala das Turmas foi, ontem à 
tarde, palco para o encerramen-
to do Seminário de Atualização 
Institucional, 
que acontece 
desde junho. 
A capacitação 
que finalizou 
o ciclo de 
palestras foi 
“Seguran-
ça no Poder 

O presidente da Quarta Turma, 
desembargador federal Edilson 
Nobre, lembra que a sessão de 
julgamento do dia 11/12 será 
realizada excepcionalmente às 
9h, e não às 14h, como ocorre 
normalmente. Participarão da 
sessão os desembargadores 
federais convocados Ivan Lira e 
André Luis Tobias Granja.

Os associados da Asserjufe-PE têm 
até a próxima segunda-feira (10/12) 
para efetuar suas inscrições na fes-
ta de confraternização, que aconte-
cerá na Blue Angel Recepções, no 
Benfica. Cada associado terá direito 
a levar um convidado, com entrada 
gratuita. Informações com Cristia-
ne, pelo ramal 9581.

de Colarinho 
Branco”. Todos 
os expositores 
são professores 
de universida-
des do Brasil, 
Inglaterra e País 
de Gales. As 
palestras têm 

tradução simultânea. O evento teve 
início ontem e encerrará amanhã.

Judiciário”, ministrada pelo capitão 
da Polícia Militar de Pernambuco, 
Allan Denizard.


