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TRF5 inicia pagamento de RPVs nesta 
sexta-feira

Rogério Fialho participou da mesa 
de abertura do evento

Presidente do TRF5, desembargador 
federal Francisco Wildo (c) deu  
boas-vindas a participantes

XV Conferência Mundial da Sociedade Internacional de 
Direito de Família

Expediente no TRF5 será suspenso 
na próxima segunda-feira

Cinco Juízes federais serão removidos

Aniversariantes

Juíza Federal Madja de 
Sousa Moura Florêncio 

SJPE

Nádia Freitas Nobre Formiga Farias
Gab. Des. Fed. Edílson Nobre Júnior
Mônica Massa Carneiro Braga
SOSERVI

de Agosto7

manhã (8/08), o TRF5 estará 
liberando R$ 135.422.445,16 

para pagamento de Requisições 
de Pequeno Valor (RPVs). O mon-
tante vai beneficiar 26.489 pessoas 
nos seis estados que integram a 
Justiça Federal na 5ª Região. Os 
recursos correspondem ao pa-
gamento de dívidas judiciais da 
União e de órgãos públicos fede-
rais, autuadas em junho de 2014, 
na maioria previdenciária, cujo 
valor não ultrapassa o correspon-
dente a 60 salários mínimos por 
benefício. As RPVs estão situadas 

A no intervalo sequen-
cial entre os números 
1.138.603 e 1.158.353. 
Para receber, os favo-
recidos das RPVs loca-
lizadas nos intervalos 
1.138.603 a 1.149.286 
devem se dirigir à Cai-
xa Econômica Federal; 
já entre os intervalos 
1.149.287 a 1.158.353, 
o pagamento será 
feito pelo Banco do Brasil. É preci-
so levar os seguintes documentos: 
originais e cópias da RG (carteira 

O desembargador federal Rogé-
rio Fialho representou a Escola 
da Magistratura Federal da 5ª 
Região na solenidade de abertu-
ra da XV Conferência Mundial da 
Sociedade Internacional de Direi-
to de Família: Universalidades e 
Singularidades. Aberto na noite 

de ontem, no auditório do Pleno 
do TRF5, o evento é realizado pela 
primeira vez na América do Sul. A 
conferência acontece até o próxi-
mo sábado, reunindo especialistas 
dos cinco continentes, que estão 
debatendo os principais eixos do 
Direito de Família, com o objetivo 

de trocar experiências e conheci-
mentos de como essas questões 
são pensadas e abordadas em 
diferentes países.

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região - TRF5 aprovou, ontem 
(7/08), a remoção de cinco juízes 
federais pelo critério de antigui-
dade. O juiz federal Manuel Maia 
de Vasconcelos Neto assumirá a 
titularidade da 16ª Vara Federal 
da Paraíba (PB), a ser instalada em 
João Pessoa (PB). O juiz federal 
André Dias Fernandes, egresso da 
8ª Vara Federal, em Mossoró (RN), 
ficará em seu lugar, na 7ª Vara 
Federal do Rio Grande do Norte 
(RN). O juiz federal Orlan Donato 

Na próxima segunda-feira, dia 11, 
não haverá expediente na sede 
do TRF5 e nas seções e subse-
ções judiciárias da 5ª Região, 
em virtude do feriado da criação 
dos primeiros cursos jurídicos no 
Brasil. De acordo com o Ato nº 
0057/2014, assinado pelo presi-
dente do TRF5, desembargador 
federal Francisco Wildo, e publi-

cado no Diário Oficial Eletrônico 
da 5ª Região no dia 29/01, prazos 
processuais com vencimentos no 
período ficam prorrogados para 
o primeiro dia útil subsequen-
te. O documento prevê, ainda, a 
manutenção do regime de plan-
tão da Secretaria Judiciária, como 
forma de salvaguardar o direito 
das partes.

de identidade), CPF e comprovan-
te de residência (conta de água, 
luz ou telefone).

Rocha, oriundo da 12ª Vara Fede-
ral, (Pau dos Ferros/(RN), assume 
a 8ª Vara Federal (Mossoró/RN), 
sendo substituído pela juíza fede-
ral Emanuela Mendonça Santos 
Brito, egressa da 8ª Vara Federal, 
localizada em Sousa (PB). O juiz 
federal Tiago José Brasileiro Fran-
co, da 25ª Vara Federal (Iguatu/
CE), assume a 9ª Vara Federal, 
recentemente instalada em Propriá 
(SE). Restam, provisoriamente, sem 
lotação, as varas federais de Igua-
tu (CE) e Sousa (PB).


