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Exposição na Asserjufe 

Auxílio-saúde: inclusão de dependentes 

JFPE abre seleção de estágio remunerado

de Novembro21
SEXTA

Aniversariantes

Juiz Federal 
Janilson Bezerra Siqueira 

SJRN

Sábado, dia 22 de novembro
Valdemágno Silva Torres
Seção de Malotes
Janaina Lacerda Pedroza
Tecnologia da Informação

Domingo, dia 23 de novembro
Thiago Tavares de Araújo
Tecnologia da Informação
Heládio Pedro Vieira Júnior
Malote
José Ricardo Pereira de Souza
Subsecretaria de Administração Predial

C
Pernambuco ganha mais uma vara federal no interior

A Justiça Federal em Pernambuco 
(JFPE) está com inscrições aber-
tas para seleção de estagiários 
de nível superior dos cursos de 
Administração; Biblioteconomia; 
Ciência da Computação: Espe-
cialidade Sistemas; Ciência da 
Computação: Especialidade Re-
des; Ciências Contábeis; Direito e 
Jornalismo. A seleção será reali-
zada pelo Instituto Brasileiro para 

o Desenvolvimento Sustentável 
(Sustente), visando ao preenchi-
mento de 45 vagas de estágio 
para ingresso imediato, além de 
formação de cadastro de reser-
va. As vagas são para a sede da 
Seção Judiciária de Pernambuco, 
para os Juizados especiais Fede-
rais (JEFs) e para a Subseção Judi-
ciária de Jaboatão dos Guararapes. 
As inscrições serão realizadas, até 

o dia 1º/12, exclusivamente pela 
internet, através do site www.
sustente.org.br e www.jfpe.jus.br

A sala da Asserjufe está sediando 
uma exposição com peças de ar-
tesanatos em MDF (material de-
rivado da madeira), com técnicas 
de pintura e découpage.  A mostra 
reúne caixas artesanais e utensílios 
de madeiras, tais como: porta-
-joias, porta-guardanapo, luminá-
rias, cofres (em formato de casi-
nhas), crucifixos, etc., produzidas 
pelo servidor aposentado Carlos 
Alberto da Fonseca Costa, que era 

A Divisão de Folha de Paga-
mento (DFP) informa que, con-
forme estabelece a Resolução 
nº 02/2008 do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), para a 
inclusão de dependentes legais 
no auxílio-saúde, se faz neces-

sária a comprovação de que 
o plano de saúde é custeado 
pelo magistrado ou servidor. 
Dessa forma, explica a DFP, o 
pagamento do auxílio-saúde fi-
cará condicionado a essa com-
provação.

lotado na Divisão de Comunicação 
Social. A Asserjufe fica no mezani-
no do edifício-sede do TRF5.

om a presença de juízes fede-
rais, membros do Ministério 

Público Federal, o prefeito do mu-
nicípio, Luciano Duque, advoga-
dos, servidores da Justiça Federal e 
diversas autoridades locais, o pre-
sidente do Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região - TRF5, desembar-
gador federal Francisco Wildo, e o 
diretor do Foro da Seção Judiciária 
de Pernambuco (SJPE), juiz federal 
Frederico Azevedo, inauguraram, 
no final da tarde de ontem, o edi-
fício-anexo do Fórum Juiz Federal 
Artur Barbosa Maciel e a 38ª Vara 
Federal de Pernambuco, no muni-
cípio de Serra Talhada, no Sertão 
de Pernambuco.  A Subseção Judi-

ciária de Serra Talhada atende a 25 
municípios, que juntos, totalizam 
mais de 500 mil habitantes. O juiz 
federal Marco Antônio Saraiva vai 
acumular a nova vara com a 18ª 
Vara Federal, que já funciona no 
município. Com competência de 
Vara Comum com Juizado Especial 
Federal adjunto, a 38ª Vara Federal 
receberá 50% dos processos em 
tramitação na 18ª Vara Federal. 
Interiorização – Com a inaugura-
ção, ontem, da 38ª Vara Federal, 
resta apenas a instalação de uma 
unidade em Ceará-Mirim, para 
que a Justiça Federal da 5ª Re-
gião cumpra a Lei 12.011/2009, 
que dispõe sobre a criação de 230 

Varas Federais (48 no 
âmbito da 5ª Região), 
destinadas, precipua-
mente, à interiorização 
da Justiça Federal de 
primeiro grau e à im-
plantação dos Juizados 
Especiais Federais no 
País. De acordo com o 
juiz federal Marco An-
tonio Saraiva, desde a 
instalação da Justiça 
Federal em Serra Talhada, em 2005, 
já foram pagos mais de R$ 65 mi-
lhões em Requisições de Pequeno 
Valor (RPVs) e Precatórios. O pre-
sidente do TRF5, desembargador 
federal Francisco Wildo, ressaltou a 

importância da instalação da nova 
vara, que representa uma maior 
celeridade na prestação jurisdicio-
nal, em especial, o pagamento de 
benefícios previdenciários para os 
que mais necessitam.


