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Vladimir Carvalho lança livro 

Tribunal paga mais de R$ 122 milhões em RPVs
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Corregedoria do TRF5 realiza correição 
ordinária nos processos físicos da JFPB
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Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região 
– TRF5, desembar-
gador federal Fer-
nando Braga, ini-
ciou, ontem (7/06), 
na Justiça Federal 
na Paraíba (JFPB), 
correição ordinária 
nos processos físicos 
das 16 varas federais 
daquela seção judiciária. Os primei-
ros processos a serem correiciona-
dos serão os localizados nas varas 

federais do edifício-sede da JFPB, 
situado em João Pessoa. A correi-
ção está prevista para ser realizada 

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
– TRF5 está liberando, hoje (8/06), o paga-
mento das Requisições de Pequeno Valor 
(RPVs) para os 19.494 beneficiários dos 
seis estados que compõem a 5ª Região 
(Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Nor-
te, Ceará, Alagoas e Sergipe). Serão pagos 
R$ 122.958.086,24, valor que ultrapassa 
o depositado no mês anterior, que foi de 

R$ 90,5 milhões. Para informações acerca 
do banco no qual o valor foi depositado, 
basta acessar o site do TRF5 - www.trf5.
jus.br - e fazer a consulta pelo número do 
RPV ou processo originário. Para receber, 
os beneficiários precisam apresentar os 
originais com cópias dos documentos de 
identidade e CPF, além de um comprovan-
te de residência.

Já está disponível para aquisição a mais nova obra do 
desembargador federal Vladimir Carvalho, intitulada 
“Teoria da Competência da Justiça Federal”, publicada 
pela Juruá Editora. O livro pode ser adquirido pelo 
site www.jurua.com.br ou pelos canais de televendas: 
(41) 3352-1200 e televendas@jurua.com.br.

É doador 
de sangue? 
Nunca doou, 
mas deseja 
fazê-lo? Que 
tal se soli-
darizar com 
quem precisa 
de doação, 
sem sair do seu ambiente de tra-
balho? Devido aos baixos níveis 
de estoques de sangue e deriva-
dos disponíveis, a Fundação He-
mope convida os interessados a 
se tornarem doadores.  Entretan-
to, o deslocamento do veículo da 
referida instituição até o edifício 
sede do Tribunal Regional da 5ª 
Região -TRF5 para recolhimento 
das doações só se justifica com 
um número substancial de pes-
soas. Com a finalidade de fazer 
um cadastro de prováveis doa-
dores, o Núcleo de Assistência 
à Saúde – NAS pede aos doa-
dores em potencial que entrem 
em contato com a enfermeira 
Etelvina Tedim, nos ramais 9866 
ou 9296. Todas as dúvidas sobre 
os critérios para ser um doador 
podem ser sanadas no site www.
hemope.pe.gov.br

No 16º andar do TRF5, um espaço 
para descanso e leitura está dispo-
nível para os servidores, onde tam-
bém pode ser feita troca de livros 
e revistas sobre os mais diversos 
temas. Leitores interessados podem 
levar um exemplar e devolvê-lo 
após a leitura, bem como ficar com 
ele, caso queira, mediante troca. 
Além disso, doações são bem-vin-
das. Apesar de o espaço ter sido 
aberto durante as comemorações 
da Semana de Meio Ambiente, ele 
funcionará permanentemente.

até o dia 17 de junho. Os 
processos eletrônicos da 
JFPB já foram correiciona-
dos no TRF5, no período 
de 14 a 22 de março deste 
ano. É de responsabilidade 
da Corregedoria Regional 
do TRF5 a fiscalização das 
atividades funcionais da 
Primeira Instância, assim 
como realizar inspeções, 
produzir relatórios e ela-
borar estatísticas, a fim de 

assegurar o eficiente funcionamen-
to da Justiça Federal nos estados 
que compõem a 5ª Região.


