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DIA MUNDIAL DO RIM

TRF5 paga cerca de R$ 78 milhões em RPVs

de Março9
SEGUNDA

Foto: Ascom/JFCE

Marcelo Navarro entrega convites de posse da nova mesa diretora 
do TRF5 em Fortaleza e em Natal

Quadros de acrílico

Lázaro Guimarães 
preside hoje sessão 
da TRUJ 

Juiz Federal Arthur Napoleão 
Teixeira Filho 

SJPE

Mildete Maria Lopes da Silva
Divisão da 4ª Turma

Aniversariantes

A Divisão de Comunicação Social 
(DCS) solicita aos frequentadores 
do TRF5, servidores ou visitantes, 
que não coloquem papéis ou pan-
fletos de propaganda nos quadros 
de acrílico que servem de suporte 
para o jornal mural TRF Hoje, lo-
calizados nos elevadores, andares 
e pavimentos térreos da sede do 
Tribunal e dos Anexos. A DCS lem-
bra, ainda, que quem quiser uma 
cópia do mural pode pedir direta-
mente na Comunicação (6º andar), 
em vez de tirar dos suportes. A 
recomendação se deve ao fato de 
que os quadros são administrados 
pela Divisão e vêm sendo, cons-
tantemente, danificados, causando 
prejuízos ao erário público. 

uase 16 mil pessoas 
serão beneficiadas com 

o pagamento, a partir des-
ta segunda-feira (9/03), de 
aproximadamente R$ 78 
milhões em Requisições de 
Pequeno Valor (RPVs), depo-
sitados na conta dos benefi-
ciários pelo de  Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região 
– TRF5.  Os recursos corres-
pondem ao pagamento de 
dívidas judiciais da União 
e de órgãos públicos fede-
rais, autuadas em janeiro, na 
maioria previdenciária, cujo valor 
não ultrapassa o correspondente 
a 60 salários mínimos por benefí-

cio. Do total depositado, o estado 
do Ceará tem o maior número de 
beneficiários (3.587) e uma maior 
injeção de recursos na economia, 

O desembargador federal Marce-
lo Navarro já está distribuindo os 
convites para a sua posse como 
presidente desta Corte, para o 
biênio 2015-2017, nos estados 
que compõem a 5ª Região. Na 
última sexta-feira (6), ele entre-
gou convites na Assembleia Le-
gislativa do Rio Grande do Norte 
e nos tribunais de Contas e Re-

gional do Trabalho da 21ª Região, 
ambos em Natal (RN). Na terça 
passada (3), ele foi a Fortaleza 
(CE), acompanhado do desembar-
gador federal Roberto Machado, 
futuro vice-presidente, entregar 
convites ao governador do Ceará, 
Camilo Santana; à presidente do 
Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), 
desembargadora Iracema do Vale; 

e ao prefeito de 
Fortaleza, Roberto 
Cláudio. A próxima 
mesa diretora do 
TRF5, composta por 
Navarro, Machado 
e Fernando Braga 
(corregedor), será 
empossada no dia 
8/04/2015. 

O próximo 12 de março será 
lembrado como o Dia Mundial 
do Rim, pela Sociedade Brasilei-
ra de Nefrologia (SBN), e o tema 
deste ano será “Rins Saudáveis”. 
O rim é responsável por funções 
importantes para o funcionamen-
to do corpo, como a filtragem do 
sangue e o controle dos níveis de 
eletrólitos (sódio, potássio, cál-
cio, fósforo e magnésio). O órgão 
também é responsável pelo o 
controle da pressão arterial, da 
quantidade de água do corpo, 
estímulo à produção de glóbulos 
vermelhos e produção de vita-
mina D. As doenças dos rins são 
geralmente desenvolvidas a partir 
de alguma doença pré-existente 
no paciente, como diabetes e hi-
pertensão, sendo o controle des-
tas a melhor forma de prevenir 
a lesão renal. O uso excessivo de 
anti-inflamatórios é outra causa 
frequente. A doença renal é pou-
co sintomática em sua fase inicial, 
e boa parte dos pacientes só a 
descobre em estágios avançados. 

O coordenador regional dos Juiza-
dos Especiais Federais na 5ª Re-
gião, desembargador federal Láza-
ro Guimarães, preside, hoje (9/03), 
a partir das 14h, a 12ª sessão da 
Turma Regional de Uniformização 
de Jurisprudência (TRUJ). A reu-
nião será realizada no 15º andar 
do Tribunal.

com um aporte na ordem de 
R$ 22.495.856,63. 
Instituição bancária - Para 
receber os valores, é neces-
sário apresentar cópia do RG, 
CPF, junto com documentos 
originais, além de compro-
vante de residência, nas 
agências da Caixa Econômica 
Federal e do Banco do Brasil. 
De acordo com a Subsecre-
taria de Precatórios do TRF5, 
receberão na Caixa Econô-
mica os beneficiárias das 
RPVs situadas no intervalo 

sequencial de  entre os números 
1258387 até 1265335; no Banco 
do Brasil, de 1265336 até 1270944.    

Visita ao TJCE


