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Corregedoria inicia correição na JFSE

Um vlogger 
entre nós 

Posse

TRF5 libera mais de R$ 79 milhões para 
pagamento de RPVs 

de Setembro8
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Aniversariantes

Conciliação na JFCE

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 liberará, a 

partir de amanhã (9), o valor de 
R$ 79.038.806,23 para pagamento 
de Requisições de Pequeno Valor 
(RPVs), autuadas no mês de agos-
to. Serão pagas 11.436 RPVs, situ-
adas nos intervalos entre os nú-
meros 1.356.062 e 1.367.506, cujo 
valor beneficiará 16.404 pessoas. 
Do total depositado, o estado 
da Paraíba tem o maior número 
de favorecidos, 3.880, enquanto 
Pernambuco possui o maior valor 
total a ser pago, R$ 17.515.080,71. 
Para receber, os beneficiários das 

RPVs localiza-
das no intervalo 
sequencial en-
tre os núme-
ros 1.356.062 e 
1.361.551 devem 
procurar uma 
agência da Caixa 
Econômica Fe-
deral. Já as RPVs 
situadas entre os 
números 1.361.552 e 1.367.506 se-
rão pagas nas agências do Banco 
do Brasil. Para obter os valores, o 
favorecido deve apresentar cópias 
do RG, CPF, junto com documen-

A Corregedoria do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região – 
TRF5 dará início, hoje, à correição 
ordinária na Justiça Federal em 
Sergipe (JFSE). A abertura dos 
trabalhos ocorrerá na sede na 
Seção Judiciária de Sergipe, em 
Aracaju, às 14h, e contará com a 
presença do corregedor-regional, 
desembargador federal Fernando 

Braga. De hoje até 18/09, serão 
correicionados os processos fí-
sicos na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª e 
9ª Varas. Já os processos virtu-
ais, em trâmite no sistema Creta 
e no Processo Judicial eletrôni-
co (PJe), inclusive aqueles em 
curso na 5ª Vara Federal, serão 
correicionados no TRF5, de 19 a 
23 de outubro.

O desembargador federal Carlos Rebê-
lo Júnior toma posse amanhã, às 17h, no 
Pleno do TRF5. O magistrado foi nomeado 
desembargador federal do TRF5 pela pre-
sidente Dilma Rousseff, no último dia 17 de 
agosto. Rebêlo Júnior foi promovido no dia 
20/04, pelo critério de antiguidade, na vaga 
aberta com a aposentadoria do desembar-
gador federal Francisco Barros Dias.

De hoje a 11 de setembro, a Cen-
tral de Conciliações da Justiça 
Federal no Ceará (JFCE), coorde-
nada pelo juiz federal Dartanhan 
Rocha, realiza mais um mutirão de 
audiências referentes ao Sistema 
Financeiro de Habitação (SFH). O 
evento ocorrerá na sede da JFCE, 
em Fortaleza, e contará com a 
presença de representantes da 
Caixa Econômica Federal e da Em-
presa Gestora de Ativos (EMGEA). 
O objetivo do mutirão é dar celeri-
dade aos processos que envolvem 
o financiamento da casa própria.

Paixão por teatro e por audiovi-
sual. Esses foram os ingredientes 
que o estagiário de nível mé-
dio da Terceira Turma, Raldyner 
Aguiar, 17, uniu para fazer suces-
so nas redes sociais, por meio do 
canal no YouTube “RaldynerVlog”. 
Os vídeos, que são postados na 
rede semanalmente, já receberam 
10 mil visualizações e garantiram 
ao jovem um contrato com a em-
presa americana Network. Se no 
TRF5 Raldyner está iniciando sua 
carreira, no canal ele comanda 
todas as etapas de produção, des-
de o roteiro até a finalização. Os 
vídeos possuem temática jovem e 
retratam os fatos cotidianos com 
bom humor. Confira!

tos originais, além de comprovan-
te de residência. Mais Informações 
estão disponíveis no site do TRF5 
(www.trf5.jus.br), na área “Serviços 
Públicos”, em “RPV/Precatórios”.


