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A partir da próxima sexta-feira, mais de
37 milhões estarão circulando na econo-
mia do Nordeste, quando o Tribunal
Regional Federal da 5ª Região (TRF5)
liberar o pagamento de R$ 37.076.407,75
em Requisições de Pequeno Valor
(RPVs). O montante vai beneficiar 9.998
pessoas nos seis Estados nordestinos
que integram a 5ª Região da Justiça Fe-
deral (Pernambuco, Paraíba, Rio Grande
do Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe). As
RPVs estão situadas no intervalo sequen-
cial entre os números 426.738 e 431.986
e se referem a dívidas judiciais da União
e de órgãos públicos federais, na maioria
previdenciários, cujo valor não ultrapassa

Tribunal libera R$ 37 milhões em
Requisições de Pequeno Valor

o correspondente
a sessenta salá-
rios mínimos por
benefício. Os
valores estarão
disponíveis em
contas judiciais
abertas em no-
me dos benefi-
ciários nas
agências bancá-
rias credencia-
das da Região
(Caixa Econômi-
ca Federal e
Banco do Brasil).

O presidente do TRF5
Luiz Alberto Gurgel de
Faria recebeu, na tarde
de ontem, a visita dos
capitães-de-mar-e -
guerra Joése de Andrade
Bandeira Leandro e
Mauro José da Silva
Gonçalves. Eles estiveram no gabinete
da presidência para entregar o convite

de transmissão de cargo
de Capitão dos Portos de
Pernambuco, que
acontecerá amanhã, às
16h, na Capitania dos
Portos de Pernambuco,
no Recife Antigo. O
capitão-de-mar-e-guerra

Mauro José da Silva Gonçalves
assumirá o cargo no biênio 2010/2012.

Presidente do TRF5 recebe convite de posse
O juiz federal (desembargador convocado)
Hélio Ourém Campos, especialista em
Direito Tributário, lançou o e-book sobre
economia e o princípio da Legalidade,
especialmente no âmbito constitucional.
A obra intitulada “Economia versus
Democracia: o princípio da legalidade
em um Brasil globalizado” reúne alguns
artigos resultantes do trabalho de pesqui-
sa, desenvolvido pelo magistrado, nos

Hélio Ourém lança e-book sobre economia
cursos de graduação
e pós-graduação
da Universidade
Católica de Pernam-
buco e fundamenta-
do nos quase 20
anos de exercício
na magistratura fe-
deral. Informações:
www.ourem.cjb.net.

O Núcleo de Assistência à Saúde
(NAS) desta Corte informa aos
servidores que a marcação de
consulta com os picoterapeutas,
credenciados pelo TRF5, é feita direta-
mente nos consultórios dos profissionais,
sem necessidade de encaminhamento,
bastando apresentar a carteira funcional.
Quanto aos dependentes, a consulta é
feita através de uma guia de encaminha-
mento do setor de psicologia ou de assis-
tência social do NAS. Os consultórios de
psicoterapias estão distribuídos nas
cidades do Recife, Olinda e Jaboatão. A
lista completa dos profissionais pode ser
obtida na Intranet, clicando no link
Setores, no espaço reservado ao NAS.
Informações: 9258 ou 9322.

Consultas de
psicoterapias

A Divisão de Folha de Pagamento do
TRF5 disponibilizou, na Intranet, o
comprovante de rendimentos (IRPF) e
de Plano de Saúde referente a 2009
para a declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física/2010. O documento
informa o total dos rendimentos, imposto
de renda retido na fonte e outros dados.
Para acessá-lo, basta utilizar o mesmo
procedimento do contra-cheque e clicar
na opção Comprovantes de
Rendimentos.

Imposto de Renda 2010
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