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Cerca de R$ 100 milhões em RPVs serão 
injetados na economia da 5ª Região

Paulo Cordeiro toma posse amanhã 
como desembargador federal do TRF5
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INTERFORT

Aniversariantes

desembargador federal Pau-
lo Machado Cordeiro toma 

posse amanhã, às 17h, no Pleno 
do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5. Nomeado no dia 
13/03, pela presidente da Repúbli-
ca Dilma Rousseff, Paulo Cordeiro 
foi promovido pelo critério de 
merecimento, em vaga decorrente 
da posse do desembargador fe-
deral Luiz Alberto Gurgel de Faria 
no cargo de ministro do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ). A nome-
ação do novo membro da Corte 
foi publicada no Diário Oficial da 
União do dia 16/03. 

Perfil - Natural do Rio de Ja-
neiro, Paulo Machado Cordeiro, 
58, foi titular da 3ª Vara Federal 
da Seção Judiciária de Alagoas 
(SJAL). O magistrado viveu na 
Bahia e, desde 1991, adotou 
Alagoas como sua terra, onde 
foi nomeado juiz federal. Cor-
deiro foi diretor do Foro da 
Seção Judiciária de Alagoas 
por oito anos consecutivos. 
É mestre em Direito Público 
pela Faculdade de Direito de 
Alagoas (UFAL) e professor de 
Introdução ao Direito e Direito 
Tributário da UFAL.

Desde a última sexta-feira, o 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 iniciou o 
pagamento de aproximadamente 
R$ 100 milhões em Requisições 
de Pequeno Valor (RPVs), bene-
ficiando quase 21 mil pessoas.  
Os recursos correspondem ao 
pagamento de dívidas judiciais 

da União e de órgãos públicos 
federais, autuadas em março. Do 
total depositado, o estado do 
Ceará tem o maior número de 
beneficiários (3.959) e Alagoas, 
o maior valor total depositado, 
com um aporte na ordem de R$ 
22.789.453,55. Para receber os 
valores, é necessário apresen-

tar cópia do RG, CPF, junto com 
documentos originais, além de 
comprovante de residência, nas 
agências da Caixa Econômica Fe-
deral e do Banco do Brasil.

Apneia significa “parada da res-
piração”. Apneia do sono é o dis-
túrbio no qual o indivíduo sofre 
breves e repetidas interrupções 
da respiração enquanto dorme, 
causadas por obstruções tran-
sitórias da passagem do ar pela 
garganta, que duram pelo me-
nos 10 segundos. O transtorno 
ocorre quando há mais de cinco 
apneias por hora. Porém, em ca-
sos graves, chega a ocorrer 1000 
vezes numa noite. Acomete cer-
ca de 4% das mulheres e 9% dos 
homens adultos, sendo que 90% 
destes desconhecem que têm 

a doença. A prevalência é maior 
entre os obesos e maiores de 35 
anos. Sono agitado, ronco alto e 
sonolência diurna são sintomas 
comuns. Se não tratada, a do-
ença pode gerar consequências 
como AVC, arritmias e insuficiên-
cia cardíaca. O diagnóstico se dá 
pela polissonografia. Casos leves 
podem ter melhora significativa 
com medidas simples, como dor-
mir de lado, perder peso, evitar 
uso de álcool ou tranquilizantes. 
O uso de aparelhos odontológi-
cos ou o CPAP geralmente con-
trolam a doença.

O desembargador federal Pau-
lo Cordeiro vai comemorar a sua 
posse no TRF5 com um jantar 
de adesão no Restaurante Spet-
tus Boa Viagem, nesta terça-feira 
(14/04), a partir das 20h, logo após 
a solenidade de posse como mais 
novo membro da Corte.  Interes-
sados em aderir ao evento devem 
entrar em contato com o Núcleo 
de Cerimonial do TRF5, por meio 
do telefone: (81) 3425.9020.

O colegiado do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) aprovou, por 
unanimidade, a emissão de pare-
cer favorável ao anteprojeto de lei 
elaborado pelo Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) que cria novos 
cargos de juiz nos Tribunais Re-
gionais Federais (TRFs). No total, 
a proposta prevê a criação de 82 
cargos de juiz, 1.594 cargos efe-
tivos, 283 cargos em comissão e 
527 funções comissionadas para 
os cinco TRFs. O parecer do CNJ é 
feito a partir de avaliações técnicas 
emitidas pelo Departamento de 
Acompanhamento Orçamentário 
e pelo Departamento de Pesqui-
sas Judiciárias, que fazem parte 
do Conselho. Com informações da 
Ascom/CNJ.


