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Pagamento de RPVs começa amanhã

TJPB concede Voto de Congratulações 
a Alexandre Luna Freire

Marcelo Navarro participa de Congresso 
sobre Direito Processual Civil

de Julho7
TERÇA

O

Caroline Rodrigues Nóbrega de Araújo
Gab. Des. Fed. Rogério Fialho Moreira
Leila Guilherme Ribeiro do Valle
Gab. Des. Federal Roberto Machado
Gutenberg José Martins da Costa
Subsecretaria de Controle Interno
Fábio José Macário
SERVIS SEGURANÇA

Aniversariantes

presidente do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região 
– TRF5, desembargador fe-

deral Marcelo Navarro, participará, 
amanhã (8), às 18h, no auditório 
do Fórum Desembargador Rodolfo 
Aureliano (Joana Bezerra), da aber-
tura do Congresso Pernambucano 
de Direito Processual Civil, que tem 
como tema principal o Novo Códi-
go de Processo Civil (CPC). O presi-
dente da OAB-PE, Pedro Henrique 
Reynaldo Alves, e o presidente 
do TJPE, desembargador Frederi-
co Neves, dentre outros, também 
integrarão a mesa de abertura do 
Congresso. Promovido pela Escola 
Superior de Advocacia de Pernam-

O Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF vai liberar, a partir 
de amanhã, R$136.491.059,49 
milhões referentes ao pagamen-
to de Requisições de Pequeno 
Valor (RPVs) autuadas no mês de 
junho. O montante beneficiará 
25.196 pessoas nos seis estados 
que compõem a 5ª Região (Ala-

goas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, 
Rio Grande do Norte e Sergipe). 
Os favorecidos das RPVs loca-
lizadas no intervalo sequencial 
entre os números 1.317.769 até 
1.324.380 devem procurar a agên-
cia mais próxima da Caixa Econô-
mica Federal. Já os demandantes 
das requisições com o número se-

O Pleno do Tribunal de Justiça da 
Paraíba (TJPB) aprovou, em sessão 
realizada na quarta-feira (1/07), 
voto de congratulações ao de-
sembargador federal convocado 
Alexandre Costa de Luna Freire, 
em virtude da aprovação do seu 
nome pelo Pleno do TRF5 para 
assumir, pelo critério de antigui-
dade, o cargo de desembargador 
federal desta Corte. A promoção 

A Subsecretaria de Apoio Especial 
(SAE) do TRF5 reforça a importân-
cia da utilização diária do crachá 
por todos que compõem esta Cor-
te, quer seja na sede ou nos ane-
xos. Tendo em vista a ampla reno-
vação no quadro funcional, este 

A Subseção Judiciária de Crateús 
(CE) abriu inscrições para a seleção 
de estagiários do curso de Ciên-
cias Contábeis. Os interessados 
deverão se inscrever na sede da 
Subseção, entre os dias 10 e 17 de 

Utilização do crachá

JFCE abre seleção de estágio

buco (ESA-PE), pertencente 
à Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), e com o 
apoio da Escola Judicial do 
Tribunal de Justiça de Per-
nambuco (TJPE) e do Ins-
tituto dos Magistrados do 
Nordeste (IMN), o evento 
segue até a próxima sexta-
-feira (10), com conferências 
de Eduardo Talamini, Ale-
xandre Freitas Câmara, José 
Rogério Cruz e Tucci, Misael 
Montenegro e Eduardo José 
da Fonseca Costa. Interes-
sados devem se inscrever 
por meio do site da ESA-PE: 
www.esape.com.br.

do magistrado se deu em virtude 
da aposentadoria do desembar-
gador federal emérito José Maria 
Lucena, ocorrida em 30/06. A 
proposta de felicitações foi apre-
sentada pelo presidente do TJPB, 
desembargador Marcos Cavalcan-
ti. Alexandre de Luna exerceu a 
titularidade da 2ª Vara Federal da 
Paraíba, antes de 
chegar ao TRF5.

hábito torna-
-se impres-
cindível, na 
medida em 
que confere mais 
segurança a todos. Mais in-
formações pelo ramal 9004.  

julho de 2015. A prova de seleção 
será realizada no dia 8 de agosto. 
Para mais informações, acesse o 
edital disponível no site da Justiça 
Federal no Ceará (JFCE): www.jfce.
jus.br. (Com informações da JFCE)

quencial entre 1.324.381 até 
1.336.897, devem se dirigir a 
uma frente de atendimento 
do Banco do Brasil. Os bene-
ficiários precisam apresentar 
os originais com cópias dos 
documentos de identidade e 
CPF, além de um comprovan-
te de residência.


