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Presidente do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região – 
TRF5, desembargador federal 

Paulo Roberto de Oliveira Lima, e 
a diretora do Foro da Seção Ju-
diciária da Paraíba, juíza federal 
Helena Fialho Moreira, coorde-
narão os trabalhos de instalação 
da 13ª Vara Federal paraibana, 
que acontece amanhã, às 16h, no 
edifício-sede da Justiça Federal 
da Paraíba, em João Pessoa. Com 
competência cível de Juizado 
Especial Federal, a nova vara aten-
derá a 36 municípios, pertencentes 

Seção Judiciária da Paraíba ganha nova Vara

à jurisdição de João Pessoa. Será 
o segundo JEF de João Pessoa e 
absorverá 50% dos processos em 
tramitação na 7ª Vara (instalada 
em 2002). 

Crescimento - Até 2014, a JFPB 
contará com mais quatro novas 
varas. De acordo com a Reso-
lução nº 102, de 14 de abril de 
2010, do Conselho da Justiça 
Federal, que dispõe sobre a 
localização das 230 varas que 
estão sendo criadas no país, o 
cronograma de instalação na 
Paraíba é o seguinte: João Pes-

soa (dia 15/03/2012 – Juizado Es-
pecial Federal), Patos (2012 – vara 
mista), Sousa (2013 – vara mista) e 
outra em João Pessoa (2014 – vara 
mista).

Mais uma etapa para a con-
clusão das obras de amplia-
ção do TRF5 finalizada. A 
montagem do mobiliário, 
das estações de trabalho e 
dos armários deslizantes do 
térreo do novo prédio do 
TRF5 foi concluída. Os armá-
rios deslizantes vão abrigar 
os cerca de 30 mil processos 

que tra-
mitam na 
Subsecre-
taria de 
Recursos 
Extraor-
dinários, Especiais e Ordinários 
(SREEO), um dos setores que serão 
transferidos após a conclusão de 
todas as etapas da obra. De acor-

A Escola da Magistratura Fede-
ral da 5ª Região realizará o curso 
“Direito e Saúde” nos dias 19 e 20 
de março. O Diretor da Escola da 
Magistratura Federal da 5ª Região 
– Núcleo Seccional do Rio Grande 
do Norte está disponibilizando 
vagas aos magistrados e servido-
res. Os interessados deverão fazer 
a inscrição até as 14h desta sexta-
-feira (16/03), através do e-mail 
ndrh-treinamento@trf5.jus.br. O 
curso será transmitido, via video-
conferência ara a sede da Esmafe5.

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região - TRF5 – sedia, nes-
ta quinta (15/03) e sexta-feira 
(16/03), o VI Congresso Brasi-
leiro de Direito de Seguros e 
Previdência. A programação do 
evento será realizada no Salão 
do Pleno do TRF5, localizado 
no 1º andar do Edifício Minis-
tro Djaci Falcão. A realização 
é da Associação Internacional 
de Direito de Seguro (AIDA), 
com apoio do TRF5 e da Escola 
Superior da Magistratura de 
Pernambuco (Esmape). A pro-
gramação e o formulário para 
inscrição poderão ser encon-
trados no site da AIDA: www.
aida.org.br.

Mobiliário da ampliação do TRF5 é entregue

Curso de Direito e 
Saúde na Esmafe5 TRF5 sedia

Congresso de
Direito de Seguros 
e Previdência

do com a diretora da 
SREEO, Luciana Porto, 
os novos armários irão 
facilitar a localização 
dos processos e, conse-
quentemente, possibi-

litar um melhor atendimento. “O 
espaço foi planejado, levando em 
consideração o fluxo do proces-
so”, explicoou a diretora.

SREEO possui 
cerca de 30 
mil processos


