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RPVs: TRF5 paga mais de R$160 milhões

de Outubro

QUINTA
Aniversariantes

O Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5 libera, a 
partir da próxima segunda-
-feira (8), o pagamento das 
Requisições de Pequeno Va-
lor (RPVs) autuadas no mês 
de agosto. Serão pagos R$ 
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Dia do Servidor Público 
é comemorado no dia 

28 de outubro, mas o Tribu-
nal Regional Federal da 5ª 
Região - TRF5 promoverá 
ações para celebrar a data 
durante todo esse mês. Pales-
tras, apresentações de talentos 
e exposições de trabalhos artís-
ticos serão algumas das ativida-
des realizadas para homenagear 
o servidor. O primeiro dia de pro-
gramação será na terça-feira (9), 
com a apresentação do projeto 
social “Remédio Musical”, que vai 
mostrar um pouco do trabalho 
realizado pelo músico Alan Cruz 
nos Hospitais e casas de apoio aos 
idosos de todo Brasil. O evento 
será realizado na Sala das Turmas 

168.256.367,06, para 29.556 be-
neficiários dos seis estados que 
compõem a 5ª Região. Os valores 
dos requisitórios de intervalo en-
tre 1.953.706 até 1.965.733 serão 
pagos pela Caixa Econômica Fe-
deral. Já os do número 1.965.734 

Norte, às 
14h. Na 
quinta-
-feira (11), 
acontece a 
reunião de 
reencon-
tro com os 
aposen-
tados do 
TRF5, às 

10h30. No dia 15, haverá a mesa 
redonda “O desafio da vida con-
temporânea”, a partir das 15h.  Já 
no dia 22, será realizada a palestra 
“A filosofia por trás dos filmes”, além 
de apresentação de coral com mú-
sicas de cinema, às 16h. Os eventos 
acontecem na Sala Capibaribe. 
Para fechar o ciclo de atividades, 

acontece a tradicional apresentação 
de talentos, na quinta-feira (25). Os 
shows serão realizados durante o 
“Festival de Comida de Bar”, a par-
tir das 17h, no estacionamento do 
TRF5, próximo ao bicicletário. Os 
servidores que quiserem participar 
devem se inscrever até o dia 23, no 
Núcleo de Gestão Documental. As 
comidas e bebidas ficarão por conta 
dos food trucks que serão instala-
dos no local. 
Exposição – De 22 a 31/10 acon-
tece, no térreo do edifício-sede, 
a exposição “A arte após o labor”, 
com trabalhos artísticos dos servi-
dores do Tribunal. Os interessados 
em expor suas obras devem entre-
gar o material no Núcleo de Ceri-
monial até o dia 18/10.

até 1.976.875 serão pagos pelo 
Banco do Brasil. Para receber, 
os beneficiários precisam apre-
sentar os originais com cópias 
dos documentos de identidade 
e CPF, além de um comprovan-
te de residência.

Convênio - O presidente do TRF5, 
desembargador federal Manoel 
Erhardt, e o presidente do Tribunal 
de Justiça de Pernambuco - TJPE, 
Adalberto de Oliveira Melo, assi-
naram, na tarde de ontem (3), o 
Termo de Convênio nº 07/2018, 
que visa a disciplinar os procedi-
mentos relativos aos pagamentos 
de honorários profissionais, ad-
vocatícios e periciais nos casos de 
assistência judiciária gratuita, no 
âmbito da jurisdição delegada. 
Também participaram do ato a 
juíza federal auxiliar da Presidên-
cia, Joana Carolina Lins, e o juiz 
assessor especial da Presidência 
do TJPE, João Targino.  
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TRF5 prepara programação para 
celebrar o Dia do Servidor


