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Tribunal libera mais de R$ 92 milhões 
em RPVs  

de Maio6
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Francisco Cavalcanti é homenageado em Serra Talhada

JFPE sedia 
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partir da próxima 
sexta-feira (9/05), o 

Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região (TRF5) inicia 
o pagamento 15.783 mil 
Requisições de Pequeno 
Valor (RPVs), que totalizam 
R$ 92.426.307,14 milhões. 
O montante beneficiará 
19.888 mil pessoas e aque-
cerá a economia dos seis 
estados que integram a 
Justiça Federal da 5ª Re-
gião: Pernambuco, Paraí-
ba, Rio Grande do Norte, 
Ceará, Alagoas e Sergipe. 
De acordo com a Subsecretaria de 
Precatórios, o pagamento corres-

O desembargador federal Francisco 
Cavalcanti foi homenageado, na noite 
de ontem, com a comenda Agamenon 
Magalhães, concedida pela Prefeitura 
de Serra Talhada, Sertão pernambu-
cano. A comenda é a mais alta con-
decoração conferida pelo município 
aos cidadãos que tenham relevantes 

A Justiça Federal em Pernambu-
co (JFPE) sedia, na quinta e sex-
ta-feira, o Congresso Brasileiro 
de Direito Eleitoral. O evento, 
que acontece no auditório da 
Seção Judiciária de Pernambuco 
(SJPE), tem o objetivo de discu-
tir a legislação vigente para as 
eleições de 2014, com foco nas 
mudanças mais recentes e na 
jurisprudência do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE). De acordo 
com a Escola Judiciária Eleitoral 
(EJE-PE), promotora do even-
to, serão disponibilizadas 400 
vagas, com inscrições gratuitas 
pelo site: www.tre-pe.jus.br. Os 
interessados têm até a quarta-
-feira (7/05) para efetuarem 
suas inscrições. Mais informa-
ções pelos telefones 3194-9447 
e 3194-9445, das 12h às 19h, ou 
pelo e-mail eje@tre-pe.jus.br.

ponde às RPVs autuadas em mar-
ço e situadas no intervalo sequen-
cial entre os números 1.090.413 

e 1.105.209. Pagamento 
– Este mês, os beneficiários 
receberão apenas na Caixa 
Econômica Federal. Para 
receber, é preciso se dirigir 
a uma agência com os se-
guintes documentos: origi-
nais e cópias do RG (car-
teira de identidade), CPF e 
comprovante de residência 
(conta de água, luz ou te-
lefone). As RPVs se referem 
a dívidas judiciais da União 
e de órgãos públicos fe-
derais, na maioria previ-
denciária, cujo valor não 

ultrapassa o correspondente a 60 
salários mínimos por benefício.

serviços prestados ao povo serra-
-talhadense ou na formação históri-
ca da cidade. Em 2009, o magistrado 
recebeu a cidadania serra-talhadense, 
proposta pelo vereador Euclides Fer-
raz e aprovada por unanimidade pelos 
demais integrantes do Poder Legislati-
vo Municipal.

A Corregedoria Regional da 5ª 
Região iniciou, ontem, a correição 
ordinária no interior do Ceará. De 
acordo com o corregedor-regional, 
desembargador federal Francisco 
Barros Dias, os trabalhos serão 
encerrados na próxima sexta-feira, 
9/05. Durante esse período, serão 
correicionados 530 processos nas 
seguintes subseções judiciárias: 
Juazeiro do Norte, Tauá, Crateús, 
Quixadá, Limoeiro do Norte, So-
bral, Itapipoca e Iguatu.

O Centro de Estudos Judiciários 
(CEJ) do Conselho da Justiça Fe-
deral (CJF), em parceria com o 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e 
com o Instituto Brasileiro do Direi-
to do Seguro (IBDS), promovem, 
durante os dias 20, 21 e 22/05, no 
auditório do STJ, o I Congresso 
Internacional de Direito do Seguro.  
As inscrições podem ser feitas até 
o dia 18/05, através do link: http://
www.cjf.jus.br/cjf/eventos/direito-
doseguro. Mais informações pelo 
e-mail: capacitacao@cjf.jus.br ou 
pelos telefones: (61) 3022-7244/ 
3022-7250.


