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O Pleno do TRF5 homologou os 
nomes dos juízes federais para 
compor a Primeira Turma Recursal 
dos Juizados Especiais Federais 
da SJPE. O juiz federal José Maxi-
miliano Cavalcanti, por ser o mais 
antigo, preside a turma que é for-
mada, ainda, pelos juízes federais 

A partir de hoje (10), mais de R$ 
64 milhões em Requisições de 
Pequeno Valor (RPVs) vão aquecer 
a economia dos seis estados que 
integram a 5ª Região. Os recursos 
correspondem ao pagamento de 
13.261 mil requisições, situadas en-
tre os processos 622.091 e 635.360, 
contemplando 17.089 mil pessoas. 
As RPVs se referem a dívidas judi-

ciais da União e de órgãos públicos 
federais, autuadas em setembro 
2011. O depósito desses valores 
será efetuado na conta dos be-
neficiários, nos bancos Caixa Eco-
nômica Federal e Banco do Brasil. 
Para receber, o beneficiário deve 
apresentar cópia do RG, CPF, junto 
com documentos originais, além de 
comprovante de residência.

O Conselho da Justiça Federal 
(CJF) informa que termina amanhã, 
11/10, o prazo para os servidores 
requererem inscrição no Concur-
so Nacional de Remoção 2011. O 
concurso tem como objetivo viabi-
lizar a remoção por permuta entre 
servidores do Conselho e da Justiça 
federal de 1º e 2º graus de todo 
País. Mais informações pelos ra-
mais 9329 ou 9330.
Triangulação - A técnica judiciária 
Ana Cláudia Lima, lotada na 1ª Vara 
Federal de São João da Boa Vista 
(próxima das cidades de Campinas 
e São Paulo), está participando do 
Concurso Nacional de Remoção, 
pois deseja ir para Salvador. Ela diz 
que, já que o edital prevê a possi-
bilidade de triangulação, gostaria 
de saber se algum servidor tem 
interesse em se remover para São 
Paulo, pois tem um colega, tam-
bém técnico judiciário, lotado em 
Salvador, que deseja ir para Per-
nambuco, especialmente Recife. 
Os contatos dela são os seguintes: 
(19) 8111-0081/3631-6915 e (71) 
8849-1975. O funcional: (19)3638-
2919/3638-2900.

om uma partida 
acirrada entre as 
equipes do TRF5 

e da Seção Judiciá-
ria do Rio Grande do 
Norte, sendo esta a 
vencedora da final do 
vôlei, as competições 
da II Olimpíada da 
Justiça Federal da 5ª 
Região foram encer-
radas na tarde de ontem, no Círculo 
Militar do Recife. Foram três dias de 
muita disputa por medalhas, sim, 
envolvendo atletas do TRF5 e das 
seis seções judiciárias, mas também 
de alegria, interatividade e participa-
ção. O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Paulo Roberto de 

Oliveira Lima, era um 
dos mais entusiasma-
dos com a Olimpía-
da. “Não existem der-
rotados, pois a vitória 
está na participação. 
Há sempre vitoriosos nos dois lados 
do campo”, destacou. Na manhã do 

Vôlei encerra disputas da II Olimpíada Regional Concurso Nacional 
de Remoção: prazo 
encerra amanhã

último dia das com-
petições, cerca de 70 
corredores ganharam 
as ruas próximas ao 
Círculo Militar, dispu-
tando medalhas nas 
corridas de 5km e 10 
km, modalidade na 
qual o servidor Valcy 
Ferreira dos Santos, 
da SJPE, saiu como 
vencedor. 
Integração - O fute-
bol society foi alvo de 
grandes polêmicas. 
Os jogadores foram 
os mais competitivos 

e exaltados. Mas, no final, os atletas 
terminaram se confraternizando. 

As demais práticas esportivas ocor-
reram de forma mais tranquila e 
a integração foi unanimidade. De 
acordo com o gerente regional da 
Olimpíada, Geraldo Alves, o saldo 
final, apesar dos contratempos, foi 
positivo - contabilizado por meio de 
quesitos como organização, integra-
ção dos servidores e desempenho 
dos atletas. Segundo ele, a meta 
agora é aprimorar a próxima edi-
ção, que já é aguardada por muitos 
servidores, como Sérgio Macedo 
(JFRN), que achou a organização 
excelente. “Gostaria que na próxima 
edição fossem incluídas mais moda-
lidades esportivas”, sugeriu.

Flávio Roberto de Lima e Frederico 
Leopoldino Koehler, como titulares; 
Frederico Pinto de Azevedo, César 
Arthur Cavalcanti e José Batista de 
Almeida Neto, na condição de su-
plentes. As Turmas Recursais julgam 
processos originados nos Juizados 
Especiais Federais.

Pleno homologa novos nomes 
da Primeira Turma Recursal

TRF5 libera pagamento de RPVs

Leia mais sobre as Olimpíadas nas edições 
do boletim especial TRF5 em Movimento.


