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O A primeira sessão plenária 
de 2015 do Tribunal

Edições do TRF 
Hoje durante o 
mês de janeiro

TRF5 retoma hoje suas 
atividades após recesso

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região -TRF5 retoma hoje 

as atividades e o horário normal 
de funcionamento, após o recesso 
de final de ano no Poder Judiciá-
rio. O recesso forense teve início 
no dia 20 de dezembro e foi en-
cerrado ontem, dia 6 de janei-
ro, de acordo com a Portaria nº 
01028, de 19/11/2014, assinada 
pelo presidente do TRF5, desem-
bargador federal Francisco Wildo. 
Nesta quarta-feira, também será 

retomado o atendimento ao pú-
blico externo pela Subsecretaria 
de Precatórios desta Corte. Du-
rante o período do recesso, em 
regime de plantão, a área judi-
ciária funcionou das 13h às 18h, 
de segunda à sexta-feira, aten-
dendo às partes e procuradores 
no recebimento e tramitação dos 
chamados processos urgentes, a 
exemplo de habeas corpus, man-
dados de segurança e medidas 
cautelares.

A 20ª edição da Revista Via Legal, 
produzida pelo Centro de Pro-
dução da Justiça Federal (CPJUS), 
está disponível para leitura no site 
do Conselho da Justiça Federal 
(www.cjf.jus.br). Nesta edição, a 
revista destaca a história de um 
casal que importou canabidiol, 
substância derivada da maconha, 
cujo uso é proibido no Brasil, para 
o tratamento da filha de seis anos, 
que sofre convulsões diariamente. 
A publicação ainda traz reporta-
gens sobre os desafios da aposen-
tadoria rural, além das medidas 
de segurança que visam prevenir 
ameaças a juízes. A Revista é ins-
pirada no programa de tevê Via 
Legal, também produzido pelo 
CPJUS e exibido pela TV Justiça.

A Divisão de Comunicação 
Social comunica que, no mês 
de janeiro, o jornal mural TRF 
Hoje vai reduzir o volume de 
publicações para duas edições 
por semana. A iniciativa tem o 
objetivo de reduzir gastos, já 
que a demanda de leitores e 
de matérias é reduzida nesse 
período.

Revista Via Legal

A partir das 14h de hoje, será realizada a primeira 
sessão plenária de 2015 do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região- TRF5, que tem abrangência sobre os 
estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Nor-
te, Ceará, Alagoas e Sergipe. A sessão, presidida pelo 
desembargador federal Francisco Wildo, ocorrerá na 
Sala das Turmas Norte, no 2º andar do edifício-sede.

A partir de hoje, 
7/01, a Justiça 
Federal na Paraí-
ba adotará novas 
utilizações do 
Processo Judicial 
Eletrônico (PJe) 
nas ações de 
execução fiscal. 
De acordo com a Portaria nº 155/
GDF, da Direção do Foro da Seção 
Judiciária da Paraíba, a partir do 
primeiro dia após o recesso foren-

se do Poder Judici-
ário, o uso do PJe 
será obrigatório 
para ajuizamento 
e tramitação das 
ações judiciais de 
Embargos à Execu-
ção Fiscal, Embar-
gos à Adjudicação, 

Embargos à Arrematação e Embar-
gos de Terceiro, bem como outras 
classes conexas, incidentais ou 
dependentes.

JFPB adota novas utilizações do PJe 
nas Execuções Fiscais


