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de Julho

QUINTA

equipe da 
Corregedoria 

do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região 
– TRF5, coordenada 
pelo corregedor-
-regional, desem-
bargador federal 
Paulo Cordeiro, 
conclui, amanhã (20), na 12ª Vara 
Federal, na Subseção Judiciária 
de Guarabira, a segunda etapa da 
correição de rotina nos processos 
em trâmite nas Varas Federais da 
Paraíba. Os trabalhos tiveram início 
na terça-feira (17), no edifício-sede, 
em João Pessoa. Antes de começar 
a correição nas varas da capital, o 
corregedor-regional se reuniu com 

os advogados da Caixa Econômica 
Federal; com o diretor do Foro e 
coordenador do CEJUSC da JFPB, 
juiz federal Bruno Teixeira de Paiva; 
com o diretor do Núcleo Judiciá-
rio da JFPB, Ricardo Correia; e com 
o supervisor do CEJUSC, Marconi 
Araújo. O objetivo foi acompanhar 
como se encontram os processos 
que têm a Caixa como parte, uma 
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Aniversariantes

Prazo para fazer simulação do cálculo de benefício especial termina amanhã

Revista Argumento

FOTO: ASCOM/JFPB

Corregedoria do TRF5 conclui segunda 
etapa da correição em varas da JFPB

Carteira de doador

Os servidores e magistrados do 
TRF5 e seções judiciárias, que 
tenham interesse em fazer a 
simulação do cálculo estimati-
vo de benefício especial, com 
o objetivo de estudar a possi-
bilidade de migrar para o novo 
regime da previdência, devem 

se apressar. O prazo para solici-
tar a simulação junto à unidade 
de gestão de pessoas do órgão 
a que estiver vinculado se encer-
ra amanhã (20). O formulário de 
requerimento está disponível no 
sistema SEI. Os interessados de-
verão acessar a plataforma, clicar 

em “Iniciar Processo” e escolher a 
opção “Contribuição Previdenciá-
ria”. É importante observar que no 
campo “Especificações” é neces-
sário inserir o nome, sobrenome 
e matrícula do servidor ou magis-
trado. Após iniciado o processo, 
deve-se clicar no ícone “Incluir 

documento” e selecionar a op-
ção “Requerimento Simulação 
Cálculo Benefício Especial”. É 
importante notar que a decisão 
de mudança de regime é uma 
opção irrevogável e irretratável. 
O prazo de migração se encerra 
no dia 28/07. 

vez que a instituição é 
uma das maiores litigan-
tes da Justiça Federal. O 
corregedor-regional des-
tacou o avanço da Seção 
Judiciária da Paraíba, 
especialmente no âmbi-
to da conciliação. “Vejo 
que o CEJUSC realiza um 

trabalho contínuo, planejado e com 
o apoio dos jurisdicionados, em es-
pecial, a Caixa Econômica Federal”, 
afirmou.   
Interior - A primeira parte da cor-
reição ocorreu de 5 a 8 de junho, 
quando foram analisados os pro-
cessos das Varas das Subseções 
de Monteiro, Patos, Sousa e Cam-
pina Grande.

O Núcleo de Assistência à Saú-
de do TRF5 informa que o setor 
está fazendo a entrega da car-
teira de doador de medula ós-
sea para servidores, magistrados 
e familiares que fizeram o ca-
dastramento durante campanha 
realizada pelo Hemope no TRF5, 
em outubro do ano passado.

A edição 
de nº 17 da 
Revista Argu-
mento será 
distribuída 
a partir de 

hoje. A matéria de capa aborda o 
embate na Justiça entre profissionais 
de campos de atuação similares. A 
edição também traz importantes 
matérias sobre as ações judiciais 
que questionam a venda dos cam-
pos de exploração do petróleo pela 
Petrobras e a demarcação de terras 
na comunidade quilombola de Caia-
na dos Crioulos, em Alagoa Grande/
PB. Os 30 anos da Constituição Fe-
deral são o tema da seção Diálogo. 
Os leitores poderão conferir o perfil 
do desembargador federal Rubens 
Canuto, além de outras matérias e 
ensaio fotográfico. Boa leitura!


