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um clima de descontração, magistrados, 
servidores e estagiários desta Corte par-

ticiparam da festa de confraternização de final 
de ano, realizada no dia 18/12/2013, no Spettus 
Derby. O encontro teve o objetivo de comemorar 
as realizações de 2013 e brindar o novo ano.

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região está retomando, hoje, 
as suas atividades e o horário 
normal de funcionamento, após 
o recesso de final de ano do Po-
der Judiciário. O recesso forense 
iniciou no dia 20 de dezembro 
e encerrou ontem. A primeira 
sessão plenária de 2014 será 
realizada amanhã, dia 8/01, a 
partir das 14h. Entre os assuntos 
que serão votados pelos magis-
trados, está a homologação do 
resultado final do XII Concurso 
Público para Juiz Federal Subs-
tituto, cujo resultado provisório 
foi divulgado no dia 23/12/2013. 
Na próxima quarta-feira (15/01), 
às 17h, os novos juízes fede-
rais substitutos tomarão posse 
em cerimônia comandada pelo 
presidente do TRF5, desembar-
gador federal Francisco Wildo.

Na última sexta-fei-
ra (3/01), o TRF5 
iniciou a liberação 
de R$ 130 milhões, 
para pagamento 
de 22 mil Requisições de Pequeno 
Valor (RPVs), situadas nos interva-
los sequenciais entre os números 
1004761 a 1029412. O montan-
te vai beneficiar cerca de 30 mil 
pessoas, aquecendo a economia 
dos seis estados que integram a 
5ª Região. Os recursos são corres-
pondentes a dívidas judiciais da 

União e de órgãos 
públicos federais, 
autuadas no mês 
de outubro de 
2013, cujo valor 

se limita a 60 salários mínimos. 
Para receber as RPVs, os favoreci-
dos deverão se dirigir a qualquer 
agência da Caixa Econômica Fe-
deral e apresentar os seguintes 
documentos: originais e cópias da 
RG (carteira de identidade), CPF e 
comprovante de residência (conta 
de água, luz ou telefone).


