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Dia de São Genaro

Um total de R$ 
2.290.200 foi 
arrecadado du-
rante a 1ª data 
do leilão judicial 
unificado reali-
zado pela Justiça 
Federal na Pa-
raíba, na última 
segunda-feira 
(4). Entre os bens 

arrematados, consta uma área de 62 hecta-
res remanescente do imóvel denominado 
Santo Amaro, na zona rural de Santa Rita 
(PB), adquirido por R$ 2.221.000. O leilão 

judicial unificado reuniu bens relacionados a 
processos em tramitação na 2ª, 4ª, 5ª e 10ª 
Varas Federais, com participação de arrema-
tantes, de modo simultâneo, nos auditórios 
da instituição em Campina Grande e João 
Pessoa. Dando continuidade a uma série de 
medidas tomadas pela JFPB, a fim de tornar 
o Leilão Eficaz cada vez mais dinâmico, a 
2ª data do evento, prevista pra 14 de abril, 
vai unificar os projetos da Justiça Federal na 
Paraíba (Leilão Eficaz) e Justiça do Trabalho 
(Arrematar), com a realização simultânea do 
leilão judicial dos dois órgãos, nos auditó-
rios da Justiça Federal em Campina Grande 
e João Pessoa.

Leilão da JFPB arrecada mais de 
R$ 2 milhões na primeira data O presidente do Con-

selho da Justiça Federal 
(CJF), ministro Ari Par-
gendler (foto), liberou 
na última quinta-feira 
(31) recursos de R$ 
59.173.050,32, relativos 
às Requisições de Pe-
quenos Valores (RPVs) 
notificadas em feverei-
ro deste ano no TRF5. Desse montante, R$ 
34.178.506 serão destinados a ações previ-
denciárias, beneficiando 8.346 pessoas. O to-
tal de recursos liberados pelo CJF para todas 
as regiões é de R$ 393.573.082, 38. O depósi-
to na conta dos beneficiários é feito de acor-
do com cronogramas dos próprios TRFs.

CJF libera recursos 
para RPVs no TRF5

O funcionário Airon 
Cordeiro Galvão, 47 
anos, está no qua-
dro do TRF5 desde 
a sua fundação, em 
1989. Brinca, dizendo que faz parte do 
patrimônio do Tribunal. Chegou aqui para 
ficar na Supervisão do Setor de Malote e 
Documentação Postal e, ao contrário de 
seus colegas, permaneceu no setor até 
hoje. Nas horas vagas, passa o tempo cur-
tindo o casal de filhos, joga futebol e torce 
pelo Náutico, além de praticar pilates duas 
vezes por semana. É com satisfação que 
fala do Tribunal: “O TRF5 foi uma institui-
ção que evoluiu com o passar dos tempos, 
que acompanhou bem as mudanças da 
modernidade”, pontua o supervisor.

TRF5

A diretora da 1ª Turma, Andréa Mello 
Rego, informa que a partir do dia 28 
deste mês as sessões serão realizadas 
às 9h. O aviso deve-se ao fato de que 
as sessões até então aconteciam às 
13h. Por outro lado, a 3ª Turma tam-
bém fará sessões em novo horário: 14h 
(e não às 8h30).

Novo horário das 
1ª e 3ª Turmas

As 1ª, 10ª e 14ª Varas Federais que funcio-
nam no Recife estão em inspeção anual 
desde o dia 4, atividade que segue até o dia 
8. E de 11 a 15 de abril, as 6ª, 9ª e 12ª Varas 
Federais e a 25ª, na Subseção Judiciária de 
Goiana, também estarão sob inspeção anu-
al. Durante esse período, ficam suspensos 
os prazos processuais. Somente medidas 
para evitar perecimento de direito poderão 
ser adotadas.

Varas federais sob 
inspeção anual

Acontece amanhã (7) na JFRN, às 19h, nova 
edição da Quinta Jurídica, que discutirá a 
prática, os resultados e os limites dos Órgãos 
de Controle – Conselho Nacional de Justiça 
e o Conselho Nacional do Ministério Público. 
Participarão dos debates o membro do Con-
selho Nacional de Justiça, o juiz federal Wal-
ter Nunes Silva Júnior, o advogado e conse-
lheiro do CNMP, Adilson Gurgel de Castro, e 
a juíza federal Carolina Souza Malta.

JFRN realiza amanhã 
edição da Quinta Jurídica
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A partir desta edição, o Mural TRF5 
apresenta quadro “o TRF5 é Você”, 

trazendo o perfil de um servidor, 
com relatos de aptidões e vocações 
da sua vida profissional e familiar.


