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Conciliação
TRF5 libera mais de R$ 141 milhões para pagamento de RPVs

TRF5 suspende 
expediente na 
próxima terçaAssessores de Comunicação da 5ª 

Região se reúnem em Fortaleza

de Agosto7
SEXTA

O
Juíza Federal 

Madja de Sousa M. Florêncio 
SJPE

Nádia Freitas Nobre Formiga Farias
Gab. Des. Fed. Edílson Nobre Júnior
Mônica Massa Carneiro Braga
SOSERVI
Sábado, 8 de agosto

Juiz Federal 
Gustavo de Paiva Gadêlha 

SJPB
Antônio Pereira Cavalcanti
Seção da Reprografia
Jonathas Vinícius Santana Barros
Subsecretaria de Precatórios
Murilo da Silva Ferreira
STI
Domingo, 9 de agosto
Maria Gabriela de Carvalho Magalhães
Gab. Des. Paulo Roberto de O. Lima
Arthur Henrique de Oliveira
Gab. Des. Federal Cid Marconi G. de Souza
Josely Merces de Melo Santana
Assessoria Especial da Presidência
Moacir Ernesto da S. Neto
STI

Aniversariantes

Tribunal Re-
gional Federal 

da 5ª Região – TRF5 
e a Seção Judiciá-
ria do Ceará (SJCE), 
por meio das suas 
assessorias de Co-
municação Social, 
promoverão, na 
próxima segunda 
(10), o III Encontro 
de Assessores de 
Comunicação da 5ª 
Região. O evento 
ocorrerá na sec-
cional cearense da 
Escola de Magistratura Federal da 
5ª Região (Esmafe-CE) e contará 
com a participação da diretora da 

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 irá liberar, a 
partir de segunda-feira (10/08), o 
valor de R$ 141.960.056,66 para 
pagamento de Requisições de 
Pequeno Valor (RPVs) autuadas 
no mês de julho. Serão pagas 
19.150 RPVs, situadas nos inter-

valos entre os números 1.336.898 
e 1.356.061, cujo valor beneficiará 
26.473 pessoas. Do total deposita-
do, o estado do Ceará tem o maior 
número de favorecidos, 7.894, e 
o maior valor total a ser pago: R$ 
40.825,169,38. Para receber, os 
beneficiários das RPVs localizadas 

no intervalo sequencial entre os 
números 1.336.898 e 1.347.478 
devem procurar uma agência da 
Caixa Econômica Federal. Já as 
RPVs situadas entre os números 
1.347.479 e 1.356.061 serão pagas 
nas agências do Banco do Brasil. 
Para obter os valores, o favore-

cido deve apresentar cópia do 
RG, CPF, junto com documentos 
originais, além de comprovante 
de residência. Mais Informações 
estão disponíveis no site do TRF5 
(www.trf5.jus.br), na área “Servi-
ços Públicos”, em “RPV/Precató-
rios”.

Divisão de Comu-
nicação Social do 
TRF5, Isabelle Câ-
mara. Com o tema 
“Gestão Orçamen-
tária”, os assessores 
pretendem debater, 
projetar, planejar e 
propor uma ges-
tão regionalizada 
para os recursos 
destinados à área, 
propiciando, na 
medida do possível, 
contratações regio-
nais e consolidando 

o regime de cooperação entre as 
assessorias de comunicação social 
na 5ª Região. 

Atuação em rede – De acordo 
com Isabelle, desde 2011 que 
existe uma atuação em rede, ar-
ticulada e colaborativa entre as 
assessorias de Comunicação. “Esse 
III Encontro será um momento 
mais maduro, no qual, saindo do 
campo das ideias, partiremos para 
a busca de resultados concretos, 
com propostas e projetos de li-
citações que contemplem toda 
a 5ª Região”, explicou Isabelle. O 
diretor da Subsecretaria de Orça-
mento, Finanças e Contabilidade, 
Sebastião Campelo, e o supervisor 
da Seção de Licitações e Contratos 
da JFCE, Jerônimo Filho de Abreu, 
prestarão consultoria aos assesso-
res de comunicação.

A Corregedoria Regional do TRF5 in-
forma que as audiências da Semana 
de Conciliação do TRF5, que seriam 
realizadas até hoje, serão concluídas 
na próxima quarta-feira (12). Na se-
gunda (10) e terça-feira (feriado) não 
ocorrerão audiências.

O expediente no Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região - TRF5 e nas 
Seções Judiciárias vinculadas será 
alterado nesta terça (11/08), em 
virtude do feriado da criação dos 
primeiros cursos jurídicos no Bra-
sil, de acordo com o Ato nº 00025, 
assinado no dia 22 de janeiro de 
2015, pelo então presidente da 
Corte, desembargador federal 
emérito Francisco Wildo. Com isso, 
os prazos que porventura se ini-
ciem ou se completem nesse dia 
ficam automaticamente prorroga-
dos para o dia posterior (12/08). O 
presidente do Conselho da Justiça 
Federal (CJF), ministro Francisco 
Falcão, também suspendeu o ex-
pediente no Conselho. A determi-
nação foi registrada na Portaria do 
CJF nº 292, de 21 de julho de 2015.

O presidente do TRF5, desembar-
gador federal Marcelo Navarro, re-
cebeu, na tarde de ontem, a visita 
do presidente da OAB-PE, Pedro 
Henrique Alves, que veio agra-
decer o diálogo construído entre 
as duas instituições. O presidente 
da CAAPE, Ronnie Preuss Duarte 
também participou da visita. 


