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Direitos humanos: presidente do TRF5 recebe visita de autoridades

Palestra sobre  
gestão de tempo e 
qualidade de vida

Último dia de inscrição para vaga de 
desembargador

O

de Outubro3
SEXTA

TRF5 vai liberar mais de R$ 115 milhões 
em RPVs Aniversariantes

Simone Fernandes de Luna
Gab. do Des. Federal Vladimir Carvalho

Sábado, dia 04 de Outubro
Juiz Federal Raimundo Alves 

Campos Júnior 
 SJAL

Maria Eduarda Temóteo Fonseca Parrolas
Subsecretaria de Recursos
Arnaldo Leite Pereira
Subsecretaria de Tecnologia da Informação
Francisca Maria de Oliveira Alves
Gab. do Des. Federal Edílson Nobre Júnior
Luiz Renato Bezerra Ferreira
Informática
Valdemir Bernardo da Sivla
SOSERVI

Domingo, dia 05 de Outubro
Lindinalva Antônia Nascimento de Melo
Subsecretaria de Recursos
Edênio de Andrade Catunda
Secretaria Administrativa
Cláudia Virginia de Aguiar Silvestre
Subsecretaria de Pessoal
Alice Santos Melo
Gabinete da Presidência

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 libera, a par-

tir da próxima quarta-feira (8/10), 
um montante de R$ 115.140.835,84 
para pagamento de Requisições de 
Pequeno Valor (RPVs), autuadas em 
setembro 2014, que irão beneficiar 
mais de 25 mil pessoas nos seis Es-
tados que integram a 5ª Região da 
Justiça Federal (Pernambuco, Pa-
raíba, Rio Grande do Norte, Ceará, 
Alagoas e Sergipe). Pelo segundo 
mês consecutivo, o Estado do Ce-
ará receberá o maior volume de 
recursos (R$ 30.831.332,90), além 

de ter o maior número 
de beneficiários (6.859). 
As requisições estão 
situadas no interva-
lo sequencial entre os 
números 1.174.535 e 
1.193.170. Para receber, 
os favorecidos com as 
RPVs localizadas nos 
intervalos 1.174.535 a 
1.183.779 devem se di-
rigir à Caixa Econômica 
Federal, e dos intervalos 1.183.780 
a 1.193.170 ao Banco do Brasil, mu-
nidos dos seguintes documentos: 

originais e cópias da RG (carteira 
de identidade), CPF e comprovante 
de residência (conta de água, luz 
ou telefone).

O presidente do TRF5, 
desembargador federal 
Francisco Wildo, e o 
desembargador fede-
ral José Maria Lucena 
receberam, na tarde de 
ontem, a visita do coor-
denador-geral da Auto-
ridade Central Adminis-
trativa Federal (ACAF), 

vinculada à Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da Repú-
blica, George Lima, acompanhado 
pela advogada do Departamento 
Internacional da União, Nereida de 
Lima Del Águila. Eles vieram sugerir, 
com base na Convenção de Haia de 
1980, a concentração de competên-
cias para o julgamento de ações de 
sequestro internacional de crianças, 

Termina hoje (3/10) o prazo de 
inscrição de juízes federais inte-
ressados em participar da lista 
de promoção, pelo critério de 
merecimento, para o cargo de 
desembargador federal. O cer-
tame é voltado para aos juízes 
federais da Justiça Federal de 1º 

Grau que tenham mais de cin-
co anos de exercício no cargo. 
Para participar, os interessados 
devem formular pedido por 
escrito, exclusivamente através 
do correio eletrônico funcional, 
acompanhado de currículo re-
sumido atualizado.

O Programa de Qualidade de 
Vida (QVT) no TRF5, do Núcleo de 
Assistência à Saúde, convida os 
servidores para a palestra sobre 
falta de tempo e estresse, onde 
será abordado o tema “Gestão do 
tempo e qualidade de vida: fatores 
para a redução do estresse na vida 
pessoal e profissional”, ministrada 
pela psicóloga Suely Mendonça. 
O evento acontece na próxima 
segunda-feira, às 17h, na Sala das 
Turmas.

em virtude da crescente deman-
da de crianças retiradas do País 
sem a autorização de um dos seus 
genitores ou de um codetentor 
do direito e da guarda. De acordo 
com George Lima, o Brasil conta 
com 295 casos de sequestro in-
ternacional de crianças. A maioria, 
segundo ele, está concentrada na 
área jurisdicional do TRF1.


