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O servidor aposentado da 2ª Turma 
do TRF5, Celito Ferreira da Silva, está 
internado no Hospital Memorial São 

José para tratamento de saúde e 
precisa de doação de sangue. Quem 

puder ajudar deve se dirigir ao Banco 
de Sangue Hemato, na Av. Lins Petit, 
246, na Ilha do Leite, das 7h às 18h. 

Doação de sangue
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TRF5 paga mais de R$ 180 milhões em RPVs

Destinação de 
valores

de Setembro

SEGUNDA

Aniversariantes

Dia do Servidor: inscrições para Show 
de Talentos e Exposição estão abertas

Dia do Servidor está chegando e o Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região - TRF5 já tem programação 

garantida para comemorar a data. Show de talentos, 
palestras e exposições estão entre as ações planejadas 
para homenagear o servidor. As atividades serão reali-
zadas entre os dias 24 e 30/10, mas as inscrições para 
o Show de Talentos já estão abertas. Quem quiser par-
ticipar deve se inscrever até o dia 18/10, no Núcleo de 
Gestão Documental, com Lúcia Carvalho (ramal 9181). A 
programação contará também com a exposição “Minha 
vida”, que busca apresentar, por meio de fotos, o que 
os servidores gostam de fazer para além do trabalho 
na Corte. Para participar, os interessados devem enviar, 
também até o dia 18/10, uma foto de boa qualidade 
com o registro de um momento especial ou representa-
tivo das coisas que mais gosta para o email editoracao@
trf5.jus.br. As imagens serão expostas no hall de entrada 
do edifício-sede do Tribunal. A programação completa 
será divulgada em breve.
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O TRF5 libera, a partir do dia 
8/10, o pagamento das Requi-
sições de Pequeno Valor (RPVs) 
autuadas no mês de agosto. Se-
rão injetados R$ 181.686.474,68 
na economia dos seis estados 
que compõem a 5ª Região – Per-
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Conhecendo
    TRF5o DataCenter

valores dos requisitórios de inter-
valo entre 2.219.715 até 2.233.199 
serão pagos pela Caixa Econômica 
Federal. Já os do número 2.233.200 
até 2.246.814 serão de responsa-
bilidade do Banco do Brasil. Para 
receber, os favorecidos precisam 

nambuco, Paraíba, Rio Grande do 
Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe -, 
beneficiando diretamente 35.774 
pessoas. O estado com o maior 
valor depositado foi o Ceará: são 
R$ 49.037.830,80, a serem en-
tregues a 8.190 beneficiários. Os 

apresentar os originais com 
cópias dos documentos de iden-
tidade e CPF, além de um com-
provante de residência.

Talvez você 
nunca tenha 
escutado 
falar sobre o 
DataCenter, 
localizado 
no térreo 
do edifício-
-sede do TRF5, de portas bran-
cas discretas. Mas a unidade é o 
coração de tecnologia do Tribu-
nal, onde são reunidos e guar-
dados em segurança os dados 
virtuais produzidos e recebidos 
pelo TRF5 e pelas Seções Judici-
árias vinculadas. Criado em 2016, 
o DataCenter é um dos mais 
modernos do Norte-Nordeste, 
composto por sala com paredes 
blindadas, sistema de detecção 
e combate a incêndios, sendo 

O Conselho da Justiça Federal 
aprovou, no último dia 23, pro-
posta de resolução sobre a desti-
nação de valores em procedimen-
tos penais, regulamentando que 
o tesouro público será o destino 
do dinheiro decorrente de apre-
ensão, alienação judicial, depósi-

capaz também de suportar 
quedas e variações de ener-
gia, pois possui um avança-
do sistema de nobreaks e 

geradores. De acordo com o dire-
tor da Divisão de Infraestrutura de 
Tecnologia da Informação, Arnaldo 
Leite, “o setor é essencial para a 
disponibilidade de serviços judi-
ciais e administrativos”.

tos em conta judicial, acordo de 
colaboração premiada e outras 
formas de arrecadação. Não cabe 
ao magistrado assinalar finalidade 
ou fundo de destino, exceto em 
casos de prestação pecuniária e 
nas hipóteses expressamente pre-
vistas em lei.


