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Dia do Fotógrafo

Mais de 63 milhões
passarão a circular na
economia regional, a
partir desta sexta-feira,
dia 9,  quando o Tribunal
Regional Federal da 5ª
Região estará liberando o
pagamento de 7.639
Requisições de Pequeno
Valor (RPVs). O montante
de recursos deverá
atender a cerca de 18 mil
pessoas nos seis
Estados do Nordeste
que  compõem a 5ª
Região da Justiça Federal
(Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do
Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe). As
requisições se referem a dívidas judiciais
da União e de órgãos públicos federais,
na maioria previdenciários, cujo valor não
ultrapassa o correspondente a sessenta
salários mínimos por benefício. Os
valores estarão disponíveis em contas
judiciais abertas em nome dos
beneficiários nas agencias bancarias
credenciadas da Região (Caixa
Econômica Federal e Banco do Brasil).
Os beneficiários deverão se dirigir à
agência bancária e apresentar os

Pagamento de RPVs injeta mais
R$ 63 milhões na Região

seguintes documentos:
originais e cópias da
carteira de identidade, CPF
e comprovante de
residência (conta de água,
luz ou telefone). Quem
quiser obter informações
sobre o pagamento dessas
requisições nos seis
Estados da Região pode
recorrer ao número
0800.722.90.77. A ligação
é gratuita e permite ao
usuário efetuar a pesquisa
pelo número do CPF ou do
processo de origem.

O Tribunal de Justiça de Pernambuco
(TJPE) sedia, nesta sexta-feira, a
segunda reunião de trabalho do projeto
piloto Executivo Digital. O encontro
será realizado, às 13h,  na sala de
reuniões da biblioteca do Fórum
Desembargador Rodolfo Aureliano, no
bairro Ilha Joana Bezerra. O projeto
Executivo Digital, promovido pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
tem o objetivo de ampliar o controle no

CNJ promove reunião sobre execução fiscal digital
processo de execução fiscal por meio
da convergência e integração digital
entre a Secretaria da Fazenda,
Procuradoria do Estado e as Varas da
Fazenda Pública, a partir do momento
em que o contribuinte for inscrito em
dívida ativa. O sistema de execução
fiscal digital abrangerá os processos
referentes a pessoas físicas e jurídicas
devedoras de tributos e taxas, tais como
IPTU, TLP, IPVA, ISS e ICMS.

A Justiça Federal em Sergipe
(JFSE) abriu inscrições para
seleção de estagiários de Administração.
Para participar do processo seletivo, os
estudantes devem estar regularmente
matriculados nos cursos de
Administração vinculados às instituições
de nível superior e estar cursando a partir
do quarto período. O estágio é
remunerado e tem uma carga horária de
30 horas semanais. As inscrições são
gratuitas e ficarão abertas entre os dias
12  e 16 de janeiro, de segunda à quinta-
feira, das 12h às 18h, e na sexta-feira
das 9h às 14h, na  sede da JFSE, em
Aracaju. Informações: www.jfse.jus.br.

JFSE abre inscrições
para estagiários
de Administração

A Subsecretaria de Informática
informa que estão disponíveis duas
salas para videoconferência no
edifício-sede do TRF5. As salas
estão localizadas no 3º andar, com
capacidade para sete pessoas, e no
8º andar, com  espaço máximo para
20 servidores. Quem precisar utilizar
salas para reunião de trabalho, deverá
agendar dia e hora através do e-mail
videoconferencia@trf5.jus.br

Novas salas para
videoconferência


