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Aniversariantes

QUARTA

O

População do sertão da Paraíba ganha 
nova vara federal

Prazo para Declaração de Benefícios 
encerra-se dia 31

Vara em Sergipe 
realizará leilão dia 31

Ajufe terá novo 
presidente

CJF libera RPVs
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Gilberto Marcelino  
homenageia Recife e Olinda

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 amanhã, às 16h, os traba-
lhos de instalação da 14ª Vara da 
Seção Judiciária da Paraíba, em 
prédio localizado na Rua Bossuet 
Wanderley, 649, no Bairro Brasília, 
Patos (PB). A nova vara beneficiará 
a população de 48 municípios da 

microrregião de Patos, no sertão 
da Paraíba, totalizando 462.662 
habitantes. 
Concursados - A nova subseção 
contará com um juiz titular; um 
juiz substituto; oito analistas 
judiciários, sendo cinco da 
área judiciária, um da área 
administrativa e dois com 
especialidade em Execução 
de Mandados; e dez técni-
cos judiciários, sendo oito 
da área administrativa e dois 
com especialidade em Segu-

rança e Transporte. No total, são 
20 cargos criados a partir da ins-
talação da nova vara, uma oportu-
nidade para os concursados que 
aguardavam ser chamados.

O presidente do Conselho da 
Justiça Federal (CJF), ministro 
Ari Pargendler, liberou aos tri-
bunais regionais federais (TRFs) 
limites financeiros no valor de 
R$ 496.044.793,74, relativos às 
Requisições de Pequeno Valor 
(RPVs) autuadas em abril deste 
ano. De acordo com o CJF, do 
total geral, R$ 326.483.917,84 
correspondem a processos previ-
denciários – revisões de aposen-

tadorias, pensões e outros bene-
fícios –, que somam um total de 
45.961 mil ações, beneficiando, 
em todo o país, 50.161 mil pes-
soas. Foram liberados para a 5ª 
Região cerca de R$ 76 milhões. 
O pagamento é realizado a partir 
do 6º dia útil de cada mês.

Termina dia 31 de maio o prazo 
para os servidores requisitados 
apresentarem a declaração for-
necida pelo órgão de origem, 
que informa o não recebimento 
de Auxílio Alimentação, Auxílio 
Transporte e/ou Auxílio Pré-es-
colar. A cópia do contracheque 
ou declaração de remuneração 
discriminando o vencimento no 

órgão também deve ser en-
caminhada à Divisão de Folha 
de Pagamento, visando a evi-
tar que os referidos benefícios 
sejam suspensos a 
partir da Folha 
de Junho. Mais 
informações 
através do 
ramal 9784.

A Subseção Judiciária de Itabaiana, 
em Sergipe, realizará o 2º leilão 
da 6ª Vara Federal. São 13 lotes de 
bens móveis e três de bens imó-
veis penhorados nos autos dos 
processos em tramitação naquele 
Cartório. O evento está agendado 
para o dia 31 de maio, às 10h, na 
sede do Fórum Desembargador 
Federal Dr. Vladimir Souza Carva-
lho e a arrematação poderá ser 
realizada por qualquer preço, des-
de que não seja considerado vil. O 
edital de leilão está disponível no 
www.jfse.jus.br.

A Associação dos Juízes Fede-
rais do Brasil (Ajufe) terá novo 
presidente. O juiz federal Gabriel 
Wedy deixa o cargo nos próximos 
dias, depois de dois anos à frente 
da entidade. O magistrado será 
substituído pelo juiz federal Nino 
Oliveira Toldo, titular da 10ª Vara 
Federal Criminal de São Paulo. A 
eleição para a nova presidência 
da Ajufe foi realizada no dia 27 de 
abril. O presidente da Ajufe tem 
assento permanente nas sessões 
do Conselho da Justiça Federal 
(CJF), mas sem direito a voto.
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Nino Oliveira Toldo, novo 
presidente da AJUFE


