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O

Corregedoria do TRF5 realiza correição 
ordinária nos processos físicos da JFCE

TRF5 paga mais de R$ 66 milhões em RPVs

Eleição de delegados e ciclo de debates 

Coluna Comportamento Saudável
Núcleo de Assistência à Saúde - NAS

corregedor do Tribunal 
Regional Federal da 5ª 

Região – TRF5, desembarga-
dor federal Fernando Braga, 
abre, hoje, a partir das 14h, 
na sede da Justiça Federal no 
Ceará (JFCE), em Fortaleza, os 
trabalhos de correição ordi-
nária nos processos físicos 
daquela seção judiciária. A 
correição está prevista para 
ser realizada até o dia 17 de 
fevereiro, sendo duas semanas nas 
varas da capital e, nos dias 16 e 
17, nas varas de Maracanaú. Com 
a correição na JFCE, o corregedor 

O TRF5 libera, a partir de quarta-
-feira (8), o pagamento das 
Requisições de Pequeno Valor 
(RPVs) autuadas no mês de de-
zembro de 2016. Serão pagos 
R$ 66.962.615,42, para 12.012 
beneficiários dos seis estados 
que compõem a 5ª Região – Per-
nambuco, Paraíba, Rio Grande do 

Hoje, às 19h, na 
sede do Sindicato 
dos Trabalhadores 
do Poder Judiciário 
Federal em Pernam-
buco (Sintrajuf/PE), 
haverá uma assem-
bleia geral extraordinária para 
eleição dos delegados que irão 
participar do Seminário sobre a 
Reforma da Previdência e reunião 
ampliada da Federação Nacional 
dos Trabalhadores do Judiciário 
Federal e Ministério Público da 
União (Fenajufe), aprovação do 
plano de lutas contra a Reforma e 
votar a reforma administrativa do 
sindicato. O Sintrajufe/PE também 
está promovendo, nesta semana e 
na próxima, um Ciclo de Debates 
sobre as Reformas Previdenciá-
ria e Trabalhista. Na quarta-feira 
(8/02), o TRF5 sediará o debate, na 
Sala das Turmas Sul, às 14h, tendo 
como debatedores o auditor fiscal 

Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe. O 
intervalo dos requisitórios vai do 
número 1.603.471 a 1.012.895. O 
estado com o maior valor deposi-
tado foi o Ceará, na ordem de R$ 
20.978.620,17, beneficiando 3.924 
pessoas. O pagamento dos valo-
res será feito, exclusivamente, pela 
Caixa Econômica Federal. Para 

receber, 
os bene-
ficiários 
precisam 
apre-
sentar os originais com cópias 
dos documentos de identidade 
e CPF, além de um comprovante 
de residência. 

As pessoas que experimen-
tam significativa dificuldade em 
expressar sentimentos e que 
tendem a minimizar as conse-
quências emocionais de seus 
problemas e conflitos são mais 
suscetíveis ao adoecimento. São 
sujeitos que costumam manter 
distância em relação às suas pró-
prias vivências emocionais e, com 
isso, permanecem com uma saída 
diminuída para a energia psíqui-
ca. Não é raro que se encontre 
na história recente de pacientes 
com câncer situações de perda 

Aniversariantes
Vaneide Matias Lima
Núcleo de Gestão Documental
Mônica Novais Malta 
Divisão de Protocolo e Distribuição
Samuel Bezerra de Freitas 
Subsecretaria de Pessoal
Brayan Martinez Andrade dos Santos 
Gab Des Fed Cid Marconi Gurgel
José Marcelo Rodrigues de Souza 
LEON SOUSA
Maria Cabral do Nascimento 
SOSERVI

regional, o juiz federal auxiliar da 
Corregedoria, Bruno Teixeira de 
Paiva, e a equipe da Corregedoria 
do TRF5 concluem a correição em 

todas as seis seções judiciá-
rias da 5ª Região. As varas fe-
derais localizadas no interior 
do Ceará serão correicionadas 
de 6 a 17 de março.
Eletrônicos - Os processos 
virtuais em trâmite no Sistema 
Creta e no Processo Judicial 
Eletrônico (PJe) já foram ana-
lisados na sede do TRF5, no 
período de 29 de agosto a 9 
de setembro de 2016.  Uma 

das finalidades da correição ordi-
nária é assegurar o eficiente fun-
cionamento da Justiça Federal nos 
estados que compõem a 5ª Região.

e luto. Não são tais experiências 
que fragilizam o sujeito, e sim a 
incapacidade desses para simbo-
lizá-las adequadamente.  Nesse 
cenário, a boa notícia é que o 
funcionamento psíquico pode ser 
modificado. A participação em 
processos de autoconhecimento 
e desenvolvimento psicológico 
pode ajudar o paciente a aperfei-
çoar sua capacidade de comuni-
cação consigo mesmo, auxilian-
do-o na identificação e expressão 
de seus sentimentos.  (Núcleo de 
Assistência à Saúde – NAS)

Reginaldo Araújo 
e o representante 
do Instituto Lati-
no-americano de 
Estudos Socioeco-
nômicos (ILAESE), 
Lenilson Santana. 

Confira a programação completa 
no site do sindicato: www.sintraju-
fpe.org.br. 


