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Interiorização: presidente do TRF5 
instala nova vara federal na Paraíba 
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de Tráfego Aéreo
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Informática

PJe reúne Grupo de Trabalho dos Magistrados

Justiça Federal na 5ª Região 
está em franco processo de 
expansão, uma ação que 

acontece em cumprimento à Lei 
nº 12.011/09, que determina a in-
teriorização da Justiça Federal de 
1º Grau. Não à toa, amanhã (21), 
às 10h, o presidente do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região 
- TRF5, desembargador federal 
Paulo Roberto de Oliveira Lima, e 
a Diretora do Foro da Seção Ju-
diciária da Paraíba, juíza federal 
Helena Delgado Ramos Fialho 
Moreira, vão inaugurar a 12ª Vara 
Federal da Paraíba, no município 

de Guarabi-
ra, situado a 
88 km de João Pessoa, na região 
do Brejo. Com competência mista 
(áreas Cível, Penal, Execução Fiscal 
e Juizado Especial Federal), a vara 
de Guarabira terá jurisdição em 25 

Nos dias 24 e 25/10, será reali-
zada a primeira Reunião do Gru-
po de Trabalho dos Magistrados 
do PJe, na sala de reuniões da 
Presidência. O Grupo de Traba-
lho, composto por magistrados 
das seções judiciárias vinculadas 
e servidores da Secretaria Judi-
ciária e Subsecretaria de Tecno-
logia da Informação do Tribunal, 

JFPE divulga  
edital para doação 
de dois veículos

foi criado através do ato 176/2011. 
Sete juízes farão parte do grupo: 
Alcides Saldanha Lima (10ª Vara 
da SJCE), Marco Bruno Miranda 
Clementino (3ª Vara da SJRN), 
Emiliano Zapata de Miranda Leitão 
(4ª Vara da SJPB), Cesar Arthur Ca-
valcanti de Carvalho (13ª Vara da 
SJPE), Francisco Antônio de Barros 
e Silva Neto (21ª Vara da SJPE), 

municípios daquele Estado, 
como Alagoinha, Bananeiras, 
Borborema, Caiçara, Duas 
Estradas, Lagoa de Dentro, 
Mulungu, Pilões, Pirpiritu-
ba, Riachão e Solânea. Nas 
regiões abrangidas pela 
12ª Vara, a Justiça Federal 

estará mais próxima de 298.524 
paraibanos. De acordo com presi-
dente do TRF5, a instalação de uma 
vara federal no interior alavanca a 
economia local, gerando benefícios 
sociais, econômicos e culturais.

Raimundo Alves de Campos Jú-
nior (5ª Vara da SJAL) e Francisco 
Antônio Fernando Escrivani Ste-
faniu (6ª Vara da SJSE). Entre os 
temas que serão abordados na 
reunião, estão definições e evo-
luções do PJe com base no plano 
de trabalho do TRF5 (aprovado 
pelo CNJ), além de estatísticas 
de conclusões e eventos.

A Justiça Federal em Pernambuco 
(JFPE) divulgou edital de doação 
de dois automóveis, uma bla-
zer DLX 2.5 (1997) e um ômega 
(1998), classificados como bens 
inservíveis e antieconômicos para 
o trabalho da Justiça de 1º Grau.  
As doações são destinadas a insti-
tuições filantrópicas, reconhecida 
de utilidade pública pelo Governo 
Federal, e a Organizações da So-
ciedade Civil de Interesse Público 
(OSCIPs). Para concorrer, as insti-
tuições têm até o dia 25/11 para 
se cadastrarem na Comissão de 
Doação de Bens Móveis, na Seção 
Judiciária de Pernambuco (SJPE). O 
edital completo poderá ser obtido 
no site da JFPE (www.jfpe.jus.br) 
ou na Sala de Licitações da SJPE 
(Av. Recife, nº 6.250, Jiquiá)

JFSE debate o  
controle dos atos 
administrativos
O debate de hoje do projeto Quin-
ta Jurídica, do núcleo sergipano da 
Esmafe5, versará sobre “Controle 
dos Atos Administrativos pelo Po-
der Judiciário”. O tema, abordado 
pelo juiz federal Marcos de Olivei-
ra Pinto, tem o objetivo de prestar 
esclarecimentos sobre até que 
ponto o julgador poderá exercer 
o controle dos atos administrati-
vos, tendo em vista a concepção 
do princípio da juridicidade, sem 
violar esferas de competência. A 
palestra ocorrerá às 19h, no audi-
tório da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB/SE), na Avenida Ivo do 
Prado, nº 1072, no bairro São José.

JFAL promove mutirão em Arapiraca
A Justiça Federal em Alagoas 
(JFAL) realiza, de amanhã a do-
mingo, o “IX Mutirão da Subseção 
Judiciária de Arapiraca”. O evento, 
que busca reduzir o tempo de tra-
mitação dos processos judiciários 

de ações previdenciárias, contará 
com a participação de 14 magis-
trados de Alagoas, Pernambuco e 
Sergipe. De acordo com os organi-
zadores, serão realizadas mais de 
1,3 mil audiências.

Leia mais no Portal do TRF5:  
www.trf5.jus.br


