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Tribunal cede vagas de estacionamento para a PF

TRF5 paga cerca de 90 milhões em RPVs

Josefa de Lima Ferreira
Gab. Des. Paulo Roberto de Oliveira Lima
Deivi Sales Loureiro
SOS DOC
Catherine Carvalho do Nascimento
Gab. Des. Federal José Maria Lucena

Forró da “Véia Cega” anima servidores

Inscrições para 
corretores na SJRN

Biblioteca suspende 
atendimento

Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5 paga, 

a partir da próxima segunda-
-feira (10/06), um total de R$ 
89.807.585,65 em Requisições 
de Pequeno Valor (RPVs), be-
neficiando 20.927 pessoas. É o 
maior valor deste ano, se com-
parado com o que foi pago de 
janeiro até este mês. O montante 
vai aquecer a economia dos seis 
estados que compõem a 5ª Re-
gião. O estado do Ceará é respon-
sável pelo maior número de bene-
ficiados e maior valor a ser pago: 

R$ 27.504.149,49, seguido por 
Pernambuco (R$ 19.072.662,37), 
Paraíba (R$ 19.008.971,98), Alago-
as (R$ 10.595.938,90), Rio Grande 
do Norte (R$ 7.181.813,03) e Ser-
gipe (6.444.049,88). 

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 cedeu à Polícia 
Federal 27 vagas para estaciona-
mento da equipe que vai traba-
lhar no apoio à Copa das Con-
federações. A cidade do Recife é 
uma das sedes da competição, 
que será realizada de 15 a 30 de 
junho. Estão reservadas 17 vagas 
no estacionamento secundário 
da sede do TRF5 e 10 vagas no 

Pagamento - Para informações 
acerca do banco em que o valor 
foi depo¬sitado, basta acessar a 
página do TRF5 na internet (www.
trf5.jus.br) e fazer a consulta pelo 
número do RPV, ou ainda fazer a 
busca pelo número do processo 
originário. De acordo com a Sub-
secretaria de Precatórios do TRF5, 
para receber, o favorecido deve 
apresentar cópia do RG e CPF, 
junto com documentos ori¬ginais, 
além de comprovante de residên-
cia, nas agências da Caixa Econô-
mica Federal e do Banco do Brasil.

Copa das Confederações

Anexo1 (Esmafe), que já es-
tão à disposição da PF desde 
ontem. A Polícia Federal é 
responsável pela vistoria das 
delegações que terão jogos 
na Arena Pernambuco, loca-
lizada em São Lourenço da 
Mata: Itália, Japão, Espanha, 
Uruguai e Taiti. As referidas 
delegações irão jogar nos dias 
16, 19 e 23 de junho.

Para comemorar os festejos juninos, a As-
sociação dos Servidores da Justiça Fede-
ral no Estado de Pernambuco (Asserjufe) 
realiza, na próxima sexta-feira (7/06), o 
tradicional “Forró da Véia Cega”. Com o 
tema “Forró junto e misturado”, a festa 
será realizada na sede da Asserjufe, lo-
calizado na Av. Recife, 6250, e terá mú-
sica ao vivo, fogueira e muita diversão. 
A dupla Dudu do Acordeon e Leozinho 
Fernandes comandam os festejos, a 
partir das 18h, sem pressa nem ho-
rário para acabar. Mais informações 
com Cristiane, no ramal 9581.

A Biblioteca do TRF5, vinculada 
ao Núcleo de Gestão Documental, 
informa que o atendimento será 
suspenso nos dias 12, 13 e 14 de 
junho. De acordo com a supervi-
sora da Biblioteca, Ísis Alvarenga, 
a medida é necessária para que 
os servidores possam realizar o 
trabalho de etiquetagem antifurto 
nas obras, atividade impossível de 
ser feita durante o funcionamento 
da Biblioteca. Ísis informa que a 
iniciativa tem o objetivo de pro-
porcionar mais segurança ao siste-
ma da Biblioteca, quanto ao em-
préstimo e à consulta dos títulos.

Estão abertas as inscrições para o 
processo simplificado de cadastro 
de corretores na 1ª Vara da Seção 
Judiciária do Rio Grande do Norte. 
Os candidatos devem enviar para 
o endereço eletrônico secretaria-
1vara@jfrn.jus.br a carteira de ins-
crição no respectivo conselho de 
classe, comprovando a atividade 
de corretagem há pelo menos cin-
co anos. O processo visa a selecio-
nar o profissional que promoverá, 
quando requisitado pelo Juízo, 
alienações previstas no art. 685-C 
do Código de Processo Civil, ob-
servando os parâmetros legais e 
fixados pelo magistrado. 


