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TRF5 libera mais de R$ 111 milhões para pagamento de RPVs 

Pleno do TRF5 aprova pedido de 
aposentadoria de Geraldo Apoliano

de Maio7
QUINTA Jornada de Estudos do Novo CPC

Sistema penitenciário federal 

O

Victor Cavalcanti Couto
Gab. Des. Federal Roberto Machado 
Manuela Freire Moraes de Arruda 
Secretaria Administrativa 
Fernando Henrique da Silva Rego
Subsecretaria de Precatórios
Gabriela Moura de Souza
INTERFORT

Aniversariantes

Pleno do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5 

aprovou, por unanimidade, em 
sessão realizada ontem (6), o pe-
dido de aposentadoria facultativa 
por tempo de contribuição do 
desembargador federal Francisco 
Geraldo Apoliano Dias, a partir de 
06 de maio de 2015. A solicita-
ção será avaliada pela Presidência 
da República, para expedição do 
decreto de aposentadoria. Geraldo 
Apoliano ingressou no TRF5 em 
1996 e presidiu esta Corte durante 
o biênio 2001-2003, período em 
que foram instalados na 5ª Região 
os Juizados Especiais Federais 
(JEFs). O magistrado também inte-

grou o quadro do Tribunal Regio-
nal Eleitoral do Piauí (TRE-PI). 
Agradecimentos – Na ocasião, 
apesar de Geraldo Apoliano não 
estar presente, os companheiros 
do Tribunal reconheceram o ex-

celente trabalho prestado 
pelo magistrado. O decano 
do TRF5, desembargador 
federal Lázaro Guimarães, 
além de lembrar o bom re-
lacionamento que conserva 
com Apoliano, fez elogios 
ao colega.“Geraldo sempre 
exerceu com dignidade e 
proficiência o seu exercício”, 
contou Guimarães, acres-
centando que a sua saída 

será uma perda significativa para o 
Tribunal. O desembargador fede-
ral Francisco Wildo ressaltou ain-
da que, “com a saída de Geraldo 
Apoliano, o TRF5 perde mais um 
de seus ‘Franciscos”.

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 irá liberar, a 
partir de segunda-feira (11/05), 
o valor de R$ 111.498.566,98 
para pagamento de Requisições 
de Pequeno Valor (RPVs) au-
tuadas no mês de abril. Serão 
pagas 15.438 RPVs, situadas 

nos intervalos entre os números 
1.286.083 e 1.301.531, cujo va-
lor beneficiará 21.627 pessoas. 
Do total depositado, o estado da 
Paraíba tem o maior número de 
beneficiários, 3.730; e o estado 
de Alagoas, o maior valor total: 
R$ 27.550,262,04. Para receber, os 

beneficiários das RPVs localizadas 
no intervalo sequencial entre os 
números 1.286.083 e 1.290.548 
devem procurar uma agência da 
Caixa Econômica Federal. Já as 
RPVs situadas entre os números 
1.290.549 e 1.301.531 serão pagas 
nas agências do Banco do Brasil. 

Para obter os valores, o favore-
cido deve apresentar cópia do 
RG, CPF, junto com documentos 
originais, além de comprovante 
de residência. Mais Informações 
estão disponíveis no site do TRF5 
(www.trf5.jus.br), na área “Serviços 
Públicos”, em “RPV/Precatórios”. 

A 9ª Vara Federal da Seção ju-
diciária de Sergipe, em Propiá, 
iniciou, na semana passada, a 
Jornada de Estudos do Novo 
Código de Processo Civil (CPC), 
projeto que visa a ampliar os 
conhecimentos dos servidores 
daquela unidade sobre as alte-

rações trazidas pelo Novo CPC. A 
Jornada promoverá debates sobre 
os aspectos relevantes do Código, 
por meio de encontros semanais 
ao longo de três meses. O primei-
ro encontro foi conduzido pelo 
juiz federal Tiago José Brasileiro 
Franco, titular da 9ª Vara Federal.

A Escola Nacio-
nal de Forma-
ção e Aperfei-
çoamento de 
Magistrados 
Ministro Sálvio 
de Figueiredo 
Teixeira - ENFAM 
realizará, nos 
meses de maio a julho, o curso 
“Aspectos Gerais do Sistema Peni-
tenciário Federal”, na modalidade 
à distância. Serão disponibilizadas 
58 vagas para juízes federais. O 
objetivo da ação é proporcionar 
ao magistrado a oportunidade de 
desenvolver competências para 
aplicar técnicas de gestão judicial, 
que deem celeridade ao procedi-
mento de inclusão de presos em 
presídio federal. Isso será possí-

vel por meio de 
estratégias de 
integração entre 
conhecimento e 
situações viven-
ciadas, conside-
rando-se casos 
concretos sobre 
o funcionamento 

e estrutura do Sistema Penitenci-
ário Federal (SPF). Os interessados 
deverão enviar, para o e-mail ca-
pacitacao@cjf.jus.br, os seguintes 
dados: nome completo, CPF e 
e-mail institucional. As inscrições 
para as duas turmas do 1º semes-
tre podem ser realizadas até o dia 
11/05. Já para as do 2º semestre, 
as inscrições podem ser realizadas 
até o dia 21/09.  Mais informações: 
(61) 3319 7726.


