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O Solidariedade

de Fevereiro

QUINTA

Reunião discute ajustes para receber 
inspeções do Conselho da Justiça Federal

diretor-geral do 
Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região 
- TRF5, Fábio Paiva, a 
diretora da Secretaria 
Judiciária, Telma Mot-
ta, representantes de 
todos os gabinetes 
dos desembargadores 
federais e a chefia de 
gabinete da Presidência estiveram 
reunidos, na última terça-feira (20), 
com o objetivo de iniciar os prepa-
rativos do Tribunal para receber as 
atividades de inspeção que serão 
realizadas pela Corregedoria Ge-
ral da Justiça Federal, no próximo 
mês. Entre as ações, foi solicita-
do aos gabinetes que façam uma 
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BTRF5 promove curso sobre PJe na Paraíba

Provas

conferência dos processos judiciá-
rios no sistema B.I (Business Inteli-
gence), ferramenta que permite o 
acompanhamento das demandas. 
A Secretaria Judiciária, por sua vez, 
irá compilar esse material e enviar 
dados estatísticos ao Conselho da 
Justiça Federal (CJF), que analisará 
as informações e selecionará os 

(22/02)
Rodrigo Lins de Lima
Gab. Des. Fed. Rubens Canuto Neto
Gileno Ferreira de Lima
Subsecretaria de Orçamento e Finanças
Rhayssa Quirino de Almeida
Subsecretaria de Orçamento e Finanças
Gesival Guilherme de Oliveira
Divisão de Material e Patrimônio
Jamesson Tavares da Silva
VIRTUS

(23/02)
Sayonara Karine da Silva Ramos
Núcleo de Cerimonial e Relações Públicas
Edson Manoel de Andrade
LEON SOUSA
Moacir Mariano da Silva
VIRTUS

(24/02)
Nair Gibson Estima
Gab. Des. Fed. Cid Marconi Gurgel
Rosânia Rodrigues Pereira
Subsecretaria do Plenário
Gustavo Aurélio Simões Santos
Subsecretaria de Tecnologia da Informação
Jeová Miguel Ribeiro
Subsecretaria de Apoio Especial (Oficina)
Jorge Luiz do Nascimento Moreno
VIRTUS

(25/02)

Juiz Federal 
André Vieira de Lima

SJCE

Clóvis Lourenço de Araújo
Seção de Reprografia

Aniversariantes

A Justiça Federal na Paraíba ini-
ciou, nesta quarta-feira (21), no 
edifício-sede, em João Pessoa, 
um curso que aborda o Processo 
Judicial Eletrônico (PJe) no âmbi-
to das Varas de Execução Fiscal. 
O treinamento, que acontece até 
amanhã (23), é direcionado para 

magistrados, diretores de secretaria 
e servidores da Seccional paraiba-
na. A capacitação, ministrada pela 
diretora da Secretaria Judiciária do 
TRF5, Telma Motta, objetiva difundir 
as novas práticas cartorárias para a 
Execução Fiscal Eletrônica. “Antes, 
algumas atividades demandavam 

uma ação a ser praticada 
pelos servidores e magis-
trados. Agora o sistema as 
fará sozinho, agilizando o 
trâmite processual”, expli-
cou a diretora. O evento 
também abordará a ferramenta Bu-
siness Intelligence, que é um facili-

processos que serão 
inspecionados in loco. 
Inspeções – Os traba-
lhos de inspeção no 
TRF5 acontecem en-
tre os dias 19 e 23 de 
março. As atividades 
irão abranger a Pre-
sidência, Vice-Presi-
dência e Corregedoria 

Regional, além dos gabinetes dos 
desembargadores federais e ou-
tros 15 setores do Tribunal, apro-
ximadamente. As inspeções são 
realizadas a cada dois anos e têm 
o objetivo de promover a prática 
do autoconhecimento, visando à 
transparência, eficiência e celeri-
dade na prestação jurisdicional.

Serão realizadas, a partir de 
amanhã (23), as provas da se-
gunda fase do XIV Concurso 
Público para Provimento de 
Cargos de Juiz Federal Substitu-
to. As avaliações, que consistem 
na aplicação das provas escritas 
discursivas, acontecem nos dias 
23, 24 e 25, às 14h. A consulta 
ao local de prova está dispo-
nível no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concur-
sos/trf5_17_juiz.

Ainda dá tem-
po de partici-
par da edição 
de Carnaval 
da Campa-
nha Pilares do 

Bem. Os interessados em contri-
buir podem trazer uma cesta bási-
ca, até o dia 28, e deixá-la no hall 
de entrada do TRF5. Quem quiser 
doar uma cota pode se dirigir ao 
Núcleo de Cerimonial, que fará a 
compra dos produtos. A Campa-
nha é uma parceria entre a Igreja 
Madre de Deus e o TRF5, com o 
objetivo de minimizar a situação 
de vulnerabilidade social dos mo-
radores da Comunidade do Pilar.

tador da análise de dados e pro-
cessos. (Com informações da JFPB). 


