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Aniversariantes

Revista publica
artigo de servidor

Carlos Alberto de Medeiros
Precatórios
Júlio César A de Souza
Recursos

Dia Mundial
do Consumidor

TRF libera em RPVs
R$ 27,7 milhões

Concessão de licenças é regulamentada

Inaugurações
marcam reta
final de gestão
A presidente Margarida
Cantarelli intensifica a
agenda de inaugurações
na reta final de sua ges-
tão. Ontem, a magistrada
instalou mais uma Vara
Federal em Campina
Grande (PB). Dia 21, instala a Vara
Federal de Arapiraca (AL) e dia 23
mais uma Vara Federal em Mosso-
ró (RN). O Anexo III do edifício-
sede, na Praça Tiradentes também
está no calendário das inaugura-
ções. Em Campina Grande, a
magistrada também recebeu o títu-
lo de Cidadã Campinense.

A revista Clube Delphi acaba de publicar
o artigo “Transferência de Arquivos”, as-
sinado pelo técnico judiciário Rodrigo
Pereira da Cunha, que
trabalha na Subsecre-
taria de Informática
desta Corte. O Delphi
é usado no TRF e a
matéria de capa foi
“Desenvolvimento
Web no Delphi 2005”.

Perfil
Jayme Monteiro Cavalcan-
ti de Arruda é natural do
Recife (PE). Analista Judi-
ciário da Seção Judiciária de Pernam-
buco, foi requisitado em 1998 para o ga-
binete do desembargador Ubaldo Caval-
cante, onde está lotado até hoje. Bacha-
rel em Direito pela UFPE, Jayme é pós-
graduado em Direito Constitucional e
Administrativo pela mesma instituição.
Gosta de ler desde livros jurídicos até
literatura brasileira, caminhar e viajar.

A Resolução nº 422 do Conselho da Jus-
tiça Federal (CJF), que regulamenta a
concessão de licenças para o trato de
assuntos particulares, no âmbito do CJF
e da Justiça Federal de primeiro e se-
gundo graus, foi publicada no Diário Ofi-
cial da União do último dia 10. A critério
da Administração, poderá ser concedida
ao servidor ocupante de cargo efetivo li-
cença para o trato de assuntos particula-
res pelo prazo de até três anos, sem per-
cepção de remuneração, podendo ser
interrompida a qualquer tempo, a pedido

do servidor ou no interesse do serviço.
Os servidores em estágio probatório não
terão direito a essa licença. Além disso,
durante a licença, não haverá garantia de
reposição de servidor na unidade de ori-
gem do afastamento. Ficará a critério da
Administração conceder ou não licença
ao servidor não estável no serviço públi-
co; que esteja sob investigação em
sindicância; respondendo a processo ad-
ministrativo disciplinar; em débito com o
erário, no órgão, ou cumprindo penalida-
de disciplinar.

Classificados

Desde quinta-feira passada, as agênci-
as da Caixa estão pagando 3.463
RPVs a 5.014 beneficiários do INSS
nos seis Estados da 5ª Região. De
acordo com a diretora da Divisão de
Precatórios Maria Tereza Della Santa, o
valor total a ser pago com autorização
do TRF/5ª é de R$ 27.773.634,93. Na
tabela abaixo, acompanhe os núme-
ros de beneficiários e os valores pa-
gos em cada Estado da 5ª Região:

Estão abertas até sexta-feira as inscri-
ções para o VII Congresso Internacional
de Direito Ambiental, que será realizado
entre os dias 7 e 9 de abril, em Foz do
Iguaçu (PR). O evento será uma parceria
do Centro de Estudos Judiciários (CEJ)
do Conselho da Justiça Federal (CJF)
com o TRF/4ª, e contará com apoio da
Justiça Federal do Paraná e entidades
ligadas ao Meio Ambiente. Magistrados,
membros do Ministério Público, advoga-
dos, professores e estudantes podem
efetuar suas inscrições no site do CJF
(www.cjf.gov.br) ou no Portal da Justiça
Federal (www.justicafederal.gov.br), item
“Ensino”. A abertura do Congresso con-
tará com a presença do presidente do
CJF e do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), ministro Edson Vidigal.

Congresso de Direito
Ambiental inscreve

Um Stand de Colchões
Cibernéticos Ortopédicos

está montado, hoje (15), na
Asserjufe. A Lacqua de Fiori
estará com um Stand mos-

trando toda sua linha de
cosméticos, na quarta-feira

(17), na Asserjufe
Pratos do DiaFígado aceboladoBode guisadoRabada com pirãoPeixe em postaCarne assadaFilé de peito na chapa

Estado         R$ Beneficiários
  PB 8.786.764,38     1.517
  PE 7.575.939,28     1.125
  AL 5.245.282,23     1.016
  CE 3.567.863,18        806
  RN 1.983.596,11        451
  SE    614.189,75          99


