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TRF5 admitirá pagamento de custas 
processuais após greve dos bancários
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nas redes sociais 

de Outubro8
QUINTA

O

Thamyres Natália Silva de Lima
Subsecretaria de Recursos
Paula Mayara Silva de Lima
Subsecretaria de Orçamento e Finanças
Felipe Ferreira do Nascimento
Malote
Luílton Ferreira Nunes
Limpeza

Aniversariantes

TRF5 paga mais de R$ 70 
milhões em RPVs 

Quinto Constitucional: vaga no TRF5 será da OAB 
O Pleno do TRF5 decidiu, ontem, 
por unanimidade, declarar vago o 
cargo de desembargador federal 
anteriormente ocupado por Mar-
celo Navarro Ribeiro Dantas, hoje 
ministro do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ). O Colegiado confir-
mou que o cargo será provido por 

representante do Quinto Constitu-
cional, em vaga destinada à Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB), 
pelo critério de alternância, visto 
que, até setembro deste ano, dois 
desembargadores federais do TRF5 
eram oriundos do Ministério Público 
Federal (MPF) e um da OAB. A Presi-

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Rogério Fia-
lho, assinou o Ato nº 00485, de 
06/10/2015, referente ao pa-
gamento de custas processuais 
durante o período da greve dos 
bancários, iniciada na última 
terça-feira (6).  De acordo com 

Ontem (7), aproximadamente 35 
alunos, do 1º ao 5º período, do 
curso de Direito do Centro Univer-
sitário Vale do Ipojuca (Unifavip/
Devry), localizado em Caruaru, co-
nheceram o Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região – TRF5, acompa-
nhados pelo professor Caio Sousa. 
A visita, uma atividade prática da 

O TRF5 está 
com uma 
campanha 
nas redes 
sociais para 
comemorar 
o Dia das 
Crianças, 12 
de outubro.  
Durante 
todo o mês, ao postar fotos 
no Instagram e Facebook, use a 
hashtag #CriançasTRF5 e com-
partilhe conosco seus momentos 
especiais com quem pinta o sete e 
deixa sua vida mais colorida!

Tribunal 
Regional 

Federal da 5ª 
Região – TRF5 
paga, hoje, o 
valor de R$ 
70.837.011,85 
em Requisições 
de Pequeno 
Valor (RPVs). 
Serão benefi-
ciadas 13.636 
pessoas, nos 
seis estados 
que integram 
a 5ª Região. 
Do total depo-
sitado, o estado de Alagoas tem 
o maior número de favorecidos, 
2.686, enquanto Pernambuco 
possui o maior valor a ser pago, R$ 
17.761.184,17.
Pagamento – Para receber os valo-
res, os beneficiados das RPVs situ-
adas no intervalo entre 1.367.507 
até 1.373.026 deverão procurar 
uma agência da Caixa Econômica 
Federal. Já os que se encontram 
no intervalo entre 1.373.027 até 

1.378.138, rece-
berão pelo Ban-
co do Brasil. O 
favorecido deve 
apresentar cópias 
do RG, CPF, junto 
com documentos 
originais, além 
de comprovan-
te de residência. 
Mais Informações 
estão disponíveis 
no site do TRF5 
(www.trf5.jus.br), 
na área “Servi-
ços Públicos”, em 
“RPV/Precatórios”.

o Ato, enquanto durar o movi-
mento grevista, a distribuição de 
feitos e recursos neste Tribunal 
poderá ser feita sem o pagamen-
to das custas pertinentes. No 
entanto, o pagamento deverá 
ser efetuado até o quinto dia útil 
após o término da paralisação. 

dência do TRF5 encaminhará ofício 
ao Conselho Federal da OAB, infor-
mando a existência da vaga. Será 
formada a lista sêxtupla, a ser reme-
tida ao TRF5, para que esta Corte 
eleja três nomes e encaminhe a lista 
tríplice à Presidência da República, 
que, por sua vez, indicará um nome. 

disciplina de Direito Constitucional, 
serviu para o aprendizado sobre 
o funcionamento da 2ª instância 
da Justiça Federal. Os estudantes 
assistiram ao vídeo institucional “A 
Casa do Direito” e à sessão do Ple-
no, conheceram a Presidência do 
TRF5, o Memorial e o heliponto.


