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A partir do dia 10 de agosto, o
TRF da 5ª Região vai liberar R$
66,5 milhões com o pagamento
de 10.605 Requisições de
Pequeno Valor (RPVs), benefi-
ciando mais de 22 mil pessoas
nos seis Estados nordestinos
que integram a 5ª Região da
Justiça Federal (Pernambuco,
Paraíba, Rio Grande do Norte,
Ceará, Alagoas e Sergipe). De
janeiro a julho deste ano, a so-
ma dos valores liberados che-
gou a  R$ 385,8 milhões e, no
mesmo período do ano passa-

Economia regional recebe mais R$
66,5 milhões em pagamento de RPVs

do, o valor foi de R$ 298,8
milhões, que representa um
crescimento de 29% no volu-
me de recursos liberados. Os
contemplados deverão se diri-
gir a qualquer agência da Caixa
Econômica Federal e apresen-
tar os seguintes documentos:
originais e cópias da RG (car-
teira de identidade), CPF e
comprovante de residência
(conta de água, luz ou telefo-
ne). Os interessados podem
obter informações através do
número 0800.702.90.77.

O Centro de Estudos
Judiciários do Conselho da
Justiça Federal (CEJ/CJF)
realizará o curso on line
“Introdução ao Direito, Estrutura e
Competência da Justiça Federal”, no
período de 12 de agosto a 16 de
setembro. O curso terá 30 horas/aula e
será ministrado pelo professor João
Batista Lazzari. O número de vagas é
limitado a 200 pessoas e destinadas a
servidores da Justiça Federal que não
tenham formação jurídica. As inscrições
estão abertas a partir de hoje e encerram
na próxima sexta-feira. Informações e
inscrições pelo www.jf.jus.br/cjf, no Portal
do Desenvolvimento.

CJF realiza
curso online

Até o dia 7 de agosto, o TRF da 2ª Região estará com inscrições
abertas para o concurso Data Vênia, Eu sou Artista - Edição
Especial TRF 20 anos. O evento, realizado há 12 anos, reúne
diversas modalidades artísticas, como pintura, fotografia,
desenho, teatro, música, poesia e dança. Este ano, o evento foi
estendido aos servidores dos cinco tribunais federais, para
marcar os 20 anos de instalação. As melhores obras nas
categorias desenho, pintura e fotografia serão agraciadas com
medalhas de ouro, prata e bronze. Informações: (21) 3261-
8181/3261-8446.

TRF2 promove Data Vênia, Eu sou Artista
A Comissão de Avaliação da Revista
Parahyba Judiciária receberá para
análise, até o dia 31 de agosto,
trabalhos jurídicos que deverão compor
a oitava edição. Os artigos devem
versar sobre Direito Penal e Processual
Penal, Direito Civil/Comercial, Direito
Processual Civil, Direito Constitucional,
Direito Administrativo, Direito Tributário,
Direito Internacional/Comunitário ou

Filosofia do Direito. Para participar da
seleção é preciso ser operador do
Direito ou estudante de cursos de pós-
graduação em sentido lato, mestrado e
doutorado na área jurídica. Os trabalhos
devem ser entregues na Biblioteca Juiz
Federal Agnelo Amorim Filho (Rua João
Teixeira de Carvalho, 480, Brisamar-
João Pessoa/PB). Informações: (83)
2108-4005 ou www.jfpb.jus.br.

Parahyba Judiciária recebe artigos para 8ª edição

A técnica judiciária Luanda Mara
Godinho de Araújo (16ª Vara–PE)

tem interesse em permutar com
servidor da Seção Judiciária da

Paraíba para atuar em João Pessoa.
Mais informações: (81) 8713.2407,

3722-8102 (trab), 3723-3760 (res) e
luandamara83@hotmail.com.

Permuta

Visite a sala da Asserjufe (16º an-
dar) e se informe sobre as vanta-
gens oferecidas aos associados.

Ramal: 9581.
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