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Homenagem a 
Ribeiro Dantas

Pontes de Miranda será entregue hoje 
de Novembro4
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O

Aniversariantes

TRF5 libera cerca de R$ 100 milhões 
em RPVs

Prazo para inscrição de substitutos 
de desembargadores termina sexta 

Barros Dias toma 
posse na Alejurn 

Juíza Federal Débora Aguiar 
da Silva Santos 
SJCE – Iguatu

Dalva Maria Casal Martins
Núcleo de Gestão Documental
Lúcia Maria de Azevedo Valença Nery
ESMAFE 5ª Região

Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª 

Região – TRF5 vai li-
berar, a partir do dia 
10/11, o montante de 
R$ 98.822.518,00, para 
pagamento de Requisi-
ções de Pequeno Va-
lor (RPVs). Dos 20.895 
favorecidos, 5.058 são 
da Paraíba. Já o estado 
do Ceará é responsável 
pelo maior somatório a ser pago: 
R$ 23.915.740,38. 
Pagamento - Para os beneficia-

dos de RPVs situadas no intervalo 
entre 1.378.139 até 1.385.444, os 
valores serão pagos pela Caixa 

Termina na próxima sexta-feira 
(6) o prazo para inscrições de 
juízes titulares que desejam 
substituir desembargadores do 
TRF5. Para se candidatar, os ma-
gistrados devem enviar, para o 
e-mail corregedoria@trf5.jus.
br, cinco atos que ratifiquem seu 
desempenho jurisdicional e os 
comprovantes de participação 

em cursos de aperfeiçoa-
mento, realizados a partir 
de 2013. Os selecionados 
comporão uma lista de 
convocáveis para exercer 
funções de substituição no 
TRF5, em razão de vacância 
de cargos ou afastamentos 
dos desembargadores federais 
por período maior que 30 dias. O 

Edital está disponível no Diário 
Eletrônico Administrativo do dia 
21 de outubro.

Econômica Federal, en-
quanto o Banco do Brasil 
atenderá os que se en-
contram no intervalo de 
1.385.445 até 1.393.307. 
Os beneficiários devem 
apresentar nas institui-
ções bancárias cópias do 
RG e CPF, junto com do-
cumentos originais, além 
de comprovante de resi-
dência. Mais informações 

estão disponíveis no site do TRF5 
(www.trf5.jus.br), na área “Serviços 
Públicos”, em “RPV/Precatórios”.

A mais alta condecoração 
entregue pelo Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região 
– TRF5, a Medalha da Ordem 
do Mérito Pontes de Miran-
da, será concedida hoje (4), 
às 17h, no Pleno do Tribunal.  
Neste ano, serão agraciados 
o ministro do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ), Marcelo 
Navarro Ribeiro Dantas; o desem-
bargador federal emérito do TRF5, 
Francisco Wildo Lacerda Dantas; o 

professor doutor Roque de Brito 
Alves; e o advogado e jurista José 
Paulo Cavalcanti Filho.

O ex-presidente do TRF5 e atual 
ministro do STJ, Marcelo Navarro 
Ribeiro Dantas, receberá, amanhã 
(5), uma homenagem do TRF5, em 
razão da sua ascensão ao cargo de  
ministro. A cerimônia será reali-
zada às 10h30, no Pleno do TRF5. 
Natural de Natal (RN), Marcelo 
Navarro Ribeiro Dantas, 52, foi 
procurador da República antes de 
chegar a desembargador federal 
do TRF5, em dezembro de 2003, 
na vaga do Quinto Constitucional 
destinada ao Ministério Público 
Federal (MPF).

Fernanda Bezerra C. M. Montenegro
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Informática
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Informática
Alex Lino dos Santos
Vigilância

O desembargador federal emérito 
Francisco Barros Dias toma posse, 
sexta (6), como imortal da Acade-
mia de Letras Jurídicas do RN- Ale-
jurn. A solenidade será realizada 
às 19h30, na Academia Norte-rio-
-grandense de Letras, em Natal-
-RN, onde também será empossa-
do o juiz federal da Seção Judiciária 
do Rio Grande do Norte, Walter 
Nunes da Silva Júnior. A Alejurn é 
uma instituição jurídica cultural, 
composta por 40 membros vitalí-
cios, entre juristas e pensadores do 
Direito. (Com informações da JFRN)


