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Aniversariantes

TERÇA

Doação de sangue

A O servidor José Carlos Didier 
(Núcleo de Jurisprudência) 

solicita a doação de qualquer 
tipo de sangue, que deve ser 
feita ao Hemope, em nome 

de Fernanda Porto (ex-
-diretora da Subsecretaria do 
Plenário), que irá se submeter 
a uma cirurgia, na manhã da 
próxima quarta-feira (18/4), 

no Hospital Santa Joana.

Entrada secundária do estacionamento 
será liberada amanhã 

Pje terá treinamento para advogados 
e procuradores

Desembargador Federal  
Geraldo Apoliano

TRF5

Raquel Falcão de Andrade
Divisão de Distribuição

TRF5, TRT e TJ assinam convênio 
para cálculos de precatórios 

Subsecretaria de Infraestru-
tura e Administração Predial 
(SIAP) comunica a reabertu-

ra, amanhã, da entrada secundária 
do estacionamento do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região 
– TRF5. “O fluxo de carros volta 
ao normal. Com isso, o condutor 
deve ficar atento à sinalização que 
indica o sentido no qual os car-
ros devem percorrer”, advertiu o 
diretor da SIAP, Vladislave Leite. 
Ainda de acordo com Vladislave, 
o asfalto existente naquela área, 

que apresentava danos ao 
fim de cada inverno, foi 
substituído por placas de 
concreto, pois estas são 
mais resistentes às chuvas 
e ao tráfego de veículos. 
Segurança - Já a nova 
guarita da entrada principal 
deverá ser concluída e en-
tregue até o fim da próxima sema-
na. “A antiga foi demolida porque 
apresentava problemas estruturais 
e seu campo de visão não alcança-
va pontos considerados relevantes 

para o sistema de segurança. A nova 
construção corrigirá estes proble-
mas e também se integrará ao novo 
acesso privativo dos desembarga-
dores”, concluiu o diretor da SIAP.

O vice-presidente do TRF5, de-
sembargador Federal Rogério 
Fialho, a presidente do Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do 
Norte, desembargadora Judite 
Nunes, e o presidente do Tri-
bunal Regional do Trabalho da 
21ª região, desembargador Ro-
naldo Medeiros, assinaram um 

convênio para fixar os padrões 
de cálculo do rateio proporcional 
dos valores destinados à quita-
ção de precatórios. A assinatura 
do convênio, feita na presença da 
ministra-corregedora do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), Elia-
na Calmon, vai permitir que cada 
Tribunal forme sua lista e realize o 

pagamento dessas dívidas res-
peitando a ordem cronológica, 
conforme estabelece a Emenda 
Constitucional 62 e a Resolução 
n° 115 do CNJ.
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Advogados e procuradores que 
atuam no primeiro grau terão 
a oportunidade de conhecer as 
funcionalidades do sistema Pro-
cesso Judicial eletrônico (PJe). O 
TRF5, em parceria com a Justiça 
Federal em Pernambuco (JFPE), 
promove um treinamento ama-
nhã (18) e quinta-feira (19/04), 
no auditório da JFPE, no 10º an-
dar do Fórum Ministro Artur Ma-
rinho. Serão quatro turmas, com 
o máximo de 200 pessoas, cada. 
A importância do treinamento se 

deve ao fato de que, em breve, 
o ajuizamento de novas ações 
ordinárias será realizado, exclu-
sivamente, por meio do PJe. Para 
fazer a inscrição e obter mais in-
formações sobre os módulos que 
serão ministrados por Caroline 
Góes, responsável pelo desenvol-
vimento do sistema, os interes-
sados devem acessar a página da 
Seção Judiciária de Pernambuco 
e clicar no link disponibilizado na 
notícia sobre o evento:  
www.jfpe.jus.br.

Conciliação Fiscal
Ontem, teve início a XII Semana 
de Conciliação Fiscal, realizada 
pela 10ª Vara da Justiça Federal, 
em Campina Grande – Privativa 
das Execuções Fiscais e Processos 
de Natureza Tributária. No evento, 
existe a expectativa de solucionar 
68 processos que envolvem alguns 
conselhos regionais de categorias 
profissionais da Paraíba. Maiores 
informações podem ser obtidas 
junto à Direção de Secretaria da 
10ª Vara/PB, através do telefone 
(083) 2101-9102.


