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JFPB disponibiliza lista de beneficiários de Precatórios e RPVs não sacados

de Agosto

QUARTA

III FONACOM apresentou experiências 
exitosas de conciliação e mediação

ministra da Advocacia Ge-
ral da União (AGU), Grace 

Maria Fernandes Mendonça, pa-
lestrou, ontem à tarde (15), no III 
FONACOM - Fórum Nacional de 
Conciliação e Mediação, sobre as 
perspectivas da conciliação e da 
mediação na AGU, ressaltando 
que a instituição vem promovendo 
uma mudança de paradigma na 
sua atuação, combatendo a visão 
adversarial e protelatória e, em 
paralelo, privilegiando o diálogo, a 
cooperação e a solução consensu-
al de conflitos. O desembargador 
federal do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região – TRF5 e coor-
denador geral do evento, Rogério 
Fialho Moreira, e o presidente da 

Corrupção nas estradas
Foto: Juliana Rocha/JFPB

Aniversariantes

A Justiça Federal na Paraíba 
(JFPB) disponibilizou a relação 
de 12.866 pessoas beneficiadas 
por Precatórios e Requisições 
de Pequeno Valor/RPVs, conten-
do montantes depositados há 
mais de dois anos e ainda não 

AJUFE, Roberto Veloso, participa-
ram da mesa.
Experiências – Na tarde de ontem, 
foram apresentadas as experiências 
exitosas relacionadas à mediação 

Washington Valdevino Rocha da Silva 
Divisão da 3ª Turma
José Expedito Braga Lima Júnior 
Gab. Des. Fed. Paulo Roberto de O. Lima
Milton Silva do Nascimento
SERVIS 
Otávio Henrique da Silva Amaraji 
VIRTUS

Transmissão
de cargo

sacados pelas partes interessa-
das. A lista, disponível em www.
jfpb.jus.br, permitirá aos credores 
saberem se tem direito a valores 
depositados em contas judiciais. 
“Apuramos cerca de R$ 44,9 mi-
lhões  que poderão ser sacados 

pelos beneficiários até o dia 31 
de agosto”, destacou o diretor do 
Núcleo Judiciário da JFPB, Ricardo 
Correia. Para saber se faz parte 
desse rol, basta acessar o Portal 
da Justiça Federal na Paraíba e cli-
car no banner “Precatórios e RPVs 

e conciliação nos Tribunais Regio-
nais Federais. O coordenador do 
Gabinete de Conciliação do TRF5, 
desembargador federal Paulo Cor-
deiro, foi um dos expositores. 

não levantados”, situado ao lado 
direito do site. Depois disso, é 
preciso digitar o nome completo 
da pessoa física ou jurídica e o 
número do CPF ou CNPJ. Saiba 
mais: www.jfpb.jus.br. (Com infor-
mações da SECOM/JFPB)

Aniversário do TJPE - O 
desembargador federal 
Élio Siqueira representou 
o TRF5, segunda (14), na 
solenidade comemorativa 
aos 195 anos do Tribunal 
de Justiça de Pernambu-
co (TJPE). A cerimônia foi 
realizada no Pleno da-
quela Corte.

O Via Legal desta quarta-feira 
(16) mostra a condenação, por 
corrupção passiva, de um policial 
rodoviário federal em Pernam-
buco. Ele foi flagrado cobrando 
propina para liberar carga de 
caminhão desacompanhada de 
documentação fiscal obrigatória. 
A boa notícia é que casos como 
esse vêm diminuindo no estado, 
graças ao trabalho conjunto da 
Polícia Federal e da Corregedo-
ria da Polícia Rodoviária Federal. 
Confira esta e outras reporta-
gens no programa Via Legal, que 
vai ao ar às 21h, na TV Justiça. 
Assista também pela internet, no 
canal www.youtube.com/progra-
maViaLegal.

O presidente do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região – TRF5, 
desembargador federal Manoel 
Erhardt, prestigiou, ontem, a trans-
missão de cargo de comandante 
do Segundo Comando Aéreo Re-
gional, do Major Brigadeiro do Ar 
Luiz Fernando de Aguiar (dir) ao 
Brigadeiro do Ar Walcyr Josué de 
Castilho Araujo (esq). A solenidade 
foi realizada no Quartel-General 
do Segundo Comando Aéreo Re-
gional.


