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Aniversariantes

TERÇA

Meio Ambiente
A reciclagem de papéis, vidros, 
plásticos e metais reduz a uti-
lização dos aterros sanitários. 

Os maiores beneficiados são o 
meio ambiente e a saúde da 

população.

A

Geraldo Wellington Moreira Nebias
Subsec. de Tecnologia da Informação

PJe: representantes da JF5 participam de reunião no CJF

Posses

Mais de 224 mil processos foram distribuídos 
em 2012 no TRF5

Planejamento 
Estratégico

Divisão de Protocolo, Regis-
tro e Distribuição do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região - 
TRF5 registrou, no ano passado, a 
distribuição de aproximadamente 
225 mil processos. Desse total, 
176.602 foram de Requisições de 
Pequeno Valor (RPVs) e 12.081 de 
Precatórios, totalizando 188.683 
mil. A soma dos dois representou 
grande parte do número de pro-
cessos distribuídos.  Já na Seção 
de Protocolo, o volume de peti-

ções ficou em torno de 
133 mil. Entre elas, pe-
didos de informações, 
agravos de instrumento 
e contrarrazões. Essa úl-
tima teve quase 27 mil 
protocoladas. 
Demandas - É pela 
Divisão de Protocolo, Registro e 
Distribuição que são recebidos, 
cadastrados, protocolados e dis-
tribuídos todos os processos que 
tramitam no Tribunal. Por ela pas-

sam os processos da Advocacia 
Geral da União (AGU), Ministério 
Público, INSS, Fazenda, Caixa Eco-
nômica Federal, advogados e par-
tes dos processos, entre outros.

O Comitê Gestor do Processo 
Judicial eletrônico (PJe) na Justiça 
Federal se reúne nesta quarta-
-feira (6/02), das 9h às 17h, na 
sala de sessões do Conselho da 
Justiça Federal (CJF). O objetivo 
da reunião é dar continuidade às 
providências para implantação do 
PJe no âmbito da Justiça Federal. 
Representam a 5ª Região o juiz 

federal Emiliano Zapata (JFPB), a 
diretora da Secretaria Judiciária do 
TRF5 (SJ), Telma Mota; a diretora do 
Núcleo de Integração e Uniformi-
zação de Procedimentos de 1º e 2º 
Graus da SJ, Sandra Bouwman; e o 
diretor da Divisão de Desenvolvi-
mento de Sistemas da Subsecreta-
ria de Tecnologia da Informação do 
TRF5, Laureano Montarroyos. A im-

plantação do PJe na 5ª Região foi 
iniciada em dezembro de 2009. O 
sistema tornou-se obrigatório, em 
junho do ano passado, na sede da 
JFPE, apenas para as ações cíveis 
(ordinárias, seus incidentes e co-
nexas).  Nas demais capitas da 
5ª Região a obrigatoriedade foi 
implantada ao longo do segundo 
semestre de 2012. 

O diretor do Núcleo de Planeja-
mento da Subsecretaria de Desen-
volvimento Institucional/Diretoria 
Geral, Luiz Carlos Targino, está no 
Conselho da Justiça Federal, em 
Brasília, onde representa o TRF5 
na reunião do Comitê do Planeja-
mento Estratégico da Justiça Fe-
deral. A reunião teve início ontem 
e prossegue até hoje. O objetivo é 
definir o Plano de Ação para 2013.

TRT6
Os desembar-
gadores fede-
rais Manoel 
Erhardt (dire-
tor da Esma-
fe5) e Francis-
co Cavalcanti 
prestigiaram 
a posse da 
mesa diretora 
do Tribunal 
Regional do 
Trabalho da 6ª Região (TRT6). 
Foram empossados os desem-
bargadores Ivanildo da Cunha 
Andrade, Pedro Paulo Pereira 
Nóbrega e Virgínia Malta Cana-

varro nos cargos de presidente, 
vice-presidente e corregedora-
-geral, respectivamente. A ceri-
mônia foi realizada na noite da 
sexta-feira (1º/02), no Arcádia 
Apipucos, em Casa Forte. 

TJPB
O vice-presidente do TRF da 
5ª Região, Rogério Fialho, par-
ticipou, na última sexta-feira 
(1º/02) da posse dos novos 
dirigentes do Tribunal de Jus-
tiça da Paraíba (TJPB). A sole-
nidade ocorreu no auditório 

do Fórum Cível Desembargador 
Mário Moacyr Porto, em João 
Pessoa. Foram empossados os 
desembargadores Maria de Fá-
tima Cavalcanti, Romero Oliveira 
e Márcio Ramos nos cargos de 
presidente, vice-presidente e cor-
regedor-geral, respectivamente.

Manoel Erhardt, Ivanildo Andrade, 
Francisco Cavalcanti e Patriota Malta 


