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QUINTA

A
Aniversariantes

JFPB instala Juizado Especial Federal 
em Sousa

Corregedoria do TRF5 conclui análise dos processos virtuais da Paraíba

Treinamento PJe

Caixa financia  
veículos com taxas
diferenciadas

Confraternização 
da Asserjufe 

Juiz Federal Roberto 
Wanderley Nogueira
SJPE

Eliabe Ferreira dos Santos
Subsecretaria de Pessoal

partir das 16h30 de hoje, os 
moradores do sertão paraiba-

no contarão com a 15ª Vara Fede-
ral da Seção Judiciária da Paraíba 
(SJPB), que será instalada na Sub-
seção Judiciária de Sousa. Com 
competência exclusiva de Juizado 
Especial Federal, a nova vara terá 
entre suas atribuições a concilia-
ção, o julgamento e a execução 
de causas cíveis até o valor de 60 
salários mínimos. A solenidade de 
inauguração será comandada pelo 

presidente do TRF5, 
desembargador fede-
ral Francisco Wildo, 
ao lado da diretora de 
Foro da SJPB, juíza fe-
deral Helena Delgado 
Fialho Moreira. 
Dados - Com jurisdi-
ção em 42 municípios do sertão 
paraibano, a Subseção Judiciária de 
Sousa fica a 427 km da capital João 
Pessoa. Segundo dados do Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatís-

tica (IBGE), Sousa é o terceiro maior 
município do estado em extensão 
territorial, ocupando uma área de 
842,275 km², e o sexto mais popu-
loso, com 65.807 habitantes. 

O corregedor-
-regional do 
TRF5, desem-
bargador federal 
Francisco Barros 
Dias, concluiu, 
no final do 
mês passado, 
os trabalhos de correição nos 
processos virtuais dos Juizados 

Especiais Federais 
e da Turma Recur-
sal da Seção Judi-
ciária da Paraíba 
(SJPB), além dos 
Processos Judiciais 
Eletrônicos (PJes). 
Os feitos foram 

analisados na sede do Tribunal, 
através dos sistemas Creta e do 

Processo Judicial Eletrônico (PJe). 
Durante os trabalhos, a equipe da 
Corregedoria Regional analisou 
480 processos eletrônicos das 14 
varas federais e da Turma Recursal 
da Paraíba. A correição na Seção 
Judiciária da Paraíba foi realizada 
no período de 4 a 8/11, nos pro-
cessos físicos, e de 18 a 22/11, 
nos processos virtuais. Além de 

analisar o cumprimento das 
atribuições da Secretaria Admi-
nistrativa, a correição ordinária 
tem como finalidade examinar 
os processos que tramitam nas 
varas, bem como o cumprimen-
to das metas prioritárias estabe-
lecidas pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) e pela própria 
Corregedoria do TRF5.

O TRF5 promove mais uma turma 
de treinamento no Sistema PJE, des-
tinado aos servidores dos gabinetes 
deste Tribunal. A capacitação será 
realizada no próximo dia 9 de de-
zembro, das 13h às 18h, na Esmafe.  
O Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH) informa 
que restam nove vagas. As inscri-
ções estão disponíveis através do 
Sistema de Eventos na intranet.

A Associação dos Servidores da Justiça Federal 
(Asserjufe/PE) informa que está preparando 
uma verdadeira noite de gala para os apaixo-
nados pelo universo do cinema. A confraterni-
zação deste ano fará uma homenagem à séti-
ma arte, com direito a tapete vermelho. A festa 
temática será realizada no dia 13/12, às 21h, na 
Casa de Festa Villa Apipucos. A entrada para o 
evento é gratuita para sócio e um acompanhante. Mais informações 
com Cristiane (ramal 9581).

A Caixa Econômica está oferecen-
do financiamentos de carros novos 
e usados, com taxas e prazos di-
ferenciados para os servidores do 
TRF5. De acordo com o gerente-
-geral do Posto de Atendimento 
da Caixa no TRF5, Diogo Cabral, o 
servidor (cliente ou não cliente da 
Caixa) poderá adquirir o veículo 
em até 60 meses. Mais informa-
ções pelo ramal 9441.


