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Justiça Federal
terá Certidão
Negativa Nacional
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Projeto Soldado-cidadão é definido na PB
O diretor do Foro da
Seção Judiciária da
Paraíba, juiz federal
Rogério Fialho Moreira, e
o delegado da
Associação dos Juízes
Federais da Paraíba
(Ajufe), juiz federal substituto Sérgio
Murilo Queiroga, estiveram reunidos no
Salão Nobre da instituição com os
coordenadores do Projeto Soldado
Cidadão neste Estado, tenente coronel
Roberto Góes e major Márcio Wingler.

Na ocasião ficou definido
que as aulas sobre
noções de Direito
Constitucional, ministradas
por oito juízes federais
voluntários da capital e de
Campina Grande,

acontecerão no auditório desta
seccional, e não nos quartéis. O
Soldado Cidadão na Paraíba vai
atender a um total de 525 recrutas. Em
todo o território nacional, 28 mil
soldados receberão aulas de cidadania.

Tribunal libera
R$ 19,7 milhões

Técnica judiciária concursada desde
91, Lindalva Carneiro de Andrade é
natural de João Pessoa (PB). Formada
em Enfermagem pela UFPB, iniciou
seu trabalho no Serviço Médico do
TRF, sendo depois transferida para o
setor de Orçamento, estando hoje

lotada na 2ª Turma. No
seu tempo livre, Lindalva
gosta de viajar, ir à praia
e sair para o cinema,
apreciando filmes como
“O Paciente Inglês” e “A
Lista de Schindler”.

A emissão de certidão negativa (nada
consta) da Justiça Federal, pela
internet, com validade em território
nacional, deve se tornar realidade
ainda neste ano. Atualmente, só é
possível a emissão de certidão nega-
tiva da Justiça Federal com validade
no território do estado sede de uma
determinada Seção Judiciária. O pro-
jeto de certidão negativa consiste em
uma ferramenta tec-nológica que
permitirá a reunião dos bancos de
dados de todas as institui-ções da
Justiça Federal, de modo a permitir a
emissão on-line da certidão com
validade para todo o país. Dessa
forma, será possível verificar se uma
pessoa residente em um estado pos-
sui pendências jurídicas em outro. A
certidão terá validade jurídica, embo-
ra ainda não utilize a assinatura digital.
“Mas será possível fazer a certifica-
ção de sua garantia de origem”,
esclarece o presidente da Comissão
de Padronização, juiz federal Renato
Tejada. De acordo com o magistrado,
a certidão será emitida com um
número de registro no sistema. Com
esse número, pode-se conferir no
site se a certidão foi mesmo emitida
pela Justiça Federal.

O Tribunal Regional Federal da 5ª Re-
gião vai liberar a partir do dia 7 de outu-
bro o pagamento de R$ 19,7 milhões em
Requisitórios de Pequeno Valor (RPVs)
nos seis Estados nordestinos de sua
área de abrangência (do Ceará a Sergi-
pe). De acordo com a diretora de Preca-
tórios, Maria Tereza Della Santa, esse
montante corresponde ao pagamento de
2.408 RPVs, beneficiando 3.869 pes-
soas que tiveram suas ações vitoriosas
contra a Previdência Social. Outras infor-
mações pelo Disk-RPV (08007029070),
na Internet (www.trf5.gov.br/consultapro-
cessual/rpv), na Recepção ou no Proto-
colo do TRF/5ª. Só em Pernambuco
estarão sendo pagos R$ 9,3 milhões.

O campeonato de futebol come-
morativo aos 15 anos do TRF/5ª
teve início com dois jogos sábado
passado no campo da Justiça Fe-
deral. Na primeira partida o time D
derrotou o time E por 3x2. O se-
gundo jogo entre as equipes AxB
terminou empatado em 2X2. O ti-
me D está na liderança isolada do
campeonato. Estão na artilharia
Jadiel (time B) e Alex (time D), ca-
da um com dois gols. Os próximo
jogos serão no sábado (18), entre
os times AxC e BxD. Cinco times
formados por servidores,
estagiários e terceirizados do
Tribunal disputam o campeonato.
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Chlorophyla
A representante da

Chlorophylla está de plantão no
núcleo da Asserjufe, térreo do

TRF, com promoções e
facilidades no pagamento para

os associados


