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TRF5 paga mais de R$ 110 milhões 
em RPVs

Geraldo Apoliano 
representa Tribunal 
em evento no TRE

Prazo para inscrição em cursos do 
NDRH termina amanhã

Abertas as 
inscrições para o 
Seridó Jurídico

CNJ aprova aplicação de ficha limpa 
para servidores do judiciário
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Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região – TRF5 
paga, a partir do próxi-

mo dia 08 de agosto, o maior 
valor deste ano em Requisi-
ções de Pequeno Valor (RPVs). 
Serão injetados na econo-
mia da 5ª Região um total de R$ 
110.286.233,41, representando 
um acréscimo de mais de 10% 
em relação ao mês anterior. Serão 
beneficiadas 23.507 pessoas dos 
seis estados. Pernambuco pagará 

o maior valor: R$ 39.572.416,49. 
O pagamento das RPVs tem um 
grande valor econômico e social, 
pois atinge as camadas menos 
favorecidas da população. 
Consulta - Para saber em que 

banco será depositado o valor 
das RPVs basta acessar a pági-
na do TRF5 na internet (www.
trf5.jus.br) e fazer a consulta 
pelo número da RPV ou pelo 
número do processo originário 
do beneficiário. Para receber 

os valores, o beneficiário deve 
apresentar cópia do RG, CPF, junto 
com documentos originais, além 
de comprovante de residência, 
nas agências da Caixa Econômica 
Federal e do Banco do Brasil.

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) aprovou, na última terça-
-feira, a exigência de ficha limpa 
para os servidores que ocupam 
cargos comissionados ou função 
de confiança nos órgãos do Poder 
Judiciário. A resolução, aprovada 
por unanimidade pelo Pleno do 
CNJ, prevê a proibição de ingres-
so de servidores comissionados, 
ocupantes de funções de confian-
ça ou terceirizados que tenham 
sido condenados, em colegiado, 

por atos de improbidade admi-
nistrativa ou crimes contra a Ad-
ministração Pública, hediondos, 
eleitorais, entre outros. De acordo 
com o CNJ, a partir da data em 
que a resolução passar a vigorar 
os tribunais terão 90 dias para 
recadastrar todos os seus ocu-
pantes de cargos em comissão ou 
função de confiança e 180 dias 
para exonerar aqueles que se en-
caixem nos casos proibidos pela 
resolução.

O desembargador 
federal Geraldo 
Apoliano irá re-
presentar o TRF5 
na sessão solene 
comemorativa do 
80º aniversário de 

instalação da Justiça Eleitoral em 
Pernambuco e outorga da Meda-
lha do Mérito Eleitoral Frei Caneca. 
O evento será realizado hoje, às 
18h, no Pleno do TRE, na cidade 
do Recife.

Serão encerradas 
amanhã as inscri-
ções para os cursos 
Gestão de Proces-
sos e “Moodle para 
tutores e autores”, 
organizados pelo Núcleo de 
Desenvolvimento de Recursos 
Humanos (NDRH) do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região – 
TRF5. As inscrições podem ser 
realizadas no endereço: http://

www.trf5.jus.br/evento-
sinternet/. O curso de 
Gestão de Processos 
é destinado às Turmas 
Recursais e setores de 
Planejamento e tem 

35 vagas disponíveis. Já a capa-
citação “Moodle para tutores e 
autores” possui 50 vagas. Ambos 
têm início segunda-feira (06/8). 
Mais informações poderão ser 
obtidas no telefone 3425-9818.

A Justiça Federal no Rio Grande 
do Norte (JFRN) está com ins-
crições abertas para a primeira 
edição do projeto Seridó Jurídico, 
evento que será realizado pela 
Subseção Judiciária de Caicó. O 
projeto reunirá, mensalmente, a 
comunidade jurídica, servidores e 
estudantes para debater diversos 
temas jurídicos. Nesta primeira 
edição, que acontecerá no dia 
16/8, o fórum discutirá o tema 
“Corrupção e Ética na Adminis-
tração Pública”. Para participar, os 
interessados devem preencher o 
formulário de inscrição, disponível 
no endereço www.jfrn.jus.br.


