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Inscrições para apresentação 
do PJe terminam hoje

Matheus Francisco Ferreira
Gab. Des. Geraldo Apoliano
Thassia de Andrade Gomes
Subsecretaria de Apoio Especial
Heloísa Maria Cabral do Nascimento
Gab. Des. Rogério Fialho

dvogados e procuradores têm 
até hoje para fazer inscrição 
na apresentação sobre as 

funcionalidades do Processo Judicial 
Eletrônico (PJe), que 
acontece na sexta-feira 
(11), das 14 às 18h, na 
Sala das Turmas (2º 
andar do TRF5).  Pro-
movido pela Secretaria 
Judiciária, Subsecre-
taria de Tecnologia da Informação 
(STI) e pelo Núcleo de Desenvol-
vimento de Recursos Humanos 
(NDRH), a capacitação tem como 

CJF divulga resultado preliminar do Concurso de Remoção

Pagamento de 
RPVS começa hoje

objetivo divulgar o sistema PJe, 
incentivando seu uso pelos profis-
sionais do Direito. Essa será a tercei-
ra das quatro turmas abertas para 

o treinamento do 
Processo Judicial Ele-
trônico. De acordo 
com o NDRH, estão 
sendo ofertadas 85 
vagas. As inscrições 
devem ser realizadas 

no portal do TRF5, no link de even-
tos. Mais informações no telefone 
3425-9819. A próxima apresentação 
no TRF5 acontece no dia 2/12.

Os servidores inscritos no Con-
curso Nacional de Remoção 
2011 (a pedido, mediante per-
muta, e por triangulação) devem 
ficar atentos, pois o Conselho da 
Justiça Federal (CJF) disponibili-
zou no Portal da Justiça Federal 
uma lista com o resultado pre-
liminar. Caso o inscrito encontre 

algum lançamento equivocado 
ou julgar que foi preterido, em 
detrimento de outros candidatos 
incluídos no resultado preliminar, 
a Secretaria de Recursos Huma-
nos (SRH) do CJF informa que o 
interessado poderá entrar com 
recurso até às 19h do dia 11/11, 
na forma prevista nas disposições 

Aproximadamente R$ 80 milhões 
serão liberados, a partir de hoje, 
para pagamento das Requisições 
de Pequeno Valor (RPVs) nos es-
tados de Alagoas, Ceará, Paraíba, 
Pernambuco e Sergipe. Os recur-
sos correspondem à quitação de 
dívidas judiciais da União e de 
órgãos públicos federais, autuadas 
em outubro de 2011. Para rece-
ber, o favorecido deve se dirigir 
às agências da Caixa Econômica 
Federal ou do Banco do Brasil, 
portando originais e cópias do RG 
e do CPF, junto com o comprovan-
te de residência.

Leilão Eficaz arrecada mais de R$ 1 milhão
Com a terceira e última versão de 
2011do Projeto Leilão Eficaz, a 
Justiça Federal na Paraíba (JFPB) 
arrecadou mais de R$ 1 milhão 
em arrematações.  Durante o Lei-
lão Judicial Unificado da JFPB, 
realizado em primeira praça na 
última segunda-feira (7), foram 
ofertados bens relativos a proces-
sos que tramitam nas 5ª, 8ª e 10ª 
varas federais, sediadas em João 
Pessoa, Sousa e Campina Grande, 

respectivamen-
te. A segunda 
praça do evento 
será realizada, 
nas modalida-
des presencial e 
teleconferência, 
na quinta-feira da 
próxima semana, dia 17. Os editais 
poderão ser consultados no Portal 
da JFPB (www.jfpb.jus.br), no ban-
ner “Leilão Eficaz”.

Exposição “Potiguares” volta ao TRF5

finais do resultado preliminar e no 
item 9 do edital do concurso. A 
SRH lembra que a desistência da 
remoção poderá ser feita até o dia 
20/11. Para consultar o resultado, 
basta acessar o Portal (www.jf.jus.
br), nos links Gestão de Pessoas/
Administração de RH/Remoção de 
Servidor/Resultado Preliminar.

A exposição artística “Potiguares” 
estará de volta, a partir do dia 
14/11, ao hall do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região – TRF5. A 
mostra reúne trabalhos de cinco 
artistas e que têm dois pontos em 
comum: o Rio Grande do Norte 
como inspiração e o figurativismo 
como forma de expressão. Jun-
tos, Fábio Eduardo, Guimarães 
Bezerra, Tiago Vicente, Rosa Cos-
ta, Sílvio Júnior e Assis Marinho 
apresentam 30 telas e algumas 
esculturas que fazem referências, 
nas suas cores e traços, à cultura, 
às histórias, à memória e à iden-
tidade do povo rio-grandense-
-do-norte.  A exposição fica em 

cartaz até o dia 2/12 e pode ser 
apreciada das 9h às 18h.


