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O

Conciliação da JFPB recupera mais de R$ 2 milhões do FGTS

Proteja-se do sol

Vice-presidência divulga resultado dos 
mutirões de admissibilidade de recursos

vice-presidente do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Re-

gião – TRF5, desembargador fe-
deral Edilson Nobre, divulgou o 
resultado dos mutirões realizados 
em 26 sábados, entre os meses de 
fevereiro e novembro deste ano. 
Durante os trabalhos, foram pro-
duzidas 9.858 minutas de decisões 
de admissibilidade dos recursos, 
além da execução de serviços 
cartorários, visando à atualização 
do acervo da Subsecretaria de 
Recursos Extraordinários, Especiais 
e Ordinários (SREEO). Os mutirões 
contaram com o trabalho dos ser-
vidores da SREEO, do Núcleo de 
Repercussão Geral e Recursos Re-
petitivos (NURER), dos gabinetes 
dos desembargadores, da Divisão 
das Turmas e da Subsecretaria do 
Plenário.  “Aproveito para para-
benizar todos os servidores que 
atuaram nos mutirões, bem como 
toda a equipe da Vice-Presidência, 
pelo excelente e exemplar desem-
penho durante este ano”, come-
morou Nobre. 
Força-tarefa – Para o assessor ju-
diciário Arthur Pedrosa, lotado no 
gabinete do desembargador fede-

ral Rogério Fialho, a experiência de 
participar dos mutirões da Vice-
-Presidência foi muito gratificante. 
“Mesmo abrindo mão de diversos 
sábados com a família, a sensação 
de ajudar a agilizar tantos proces-
sos compensou todo o esforço”, 
ressaltou. “Eu venho participando 
dos mutirões desde 2010. Este 
ano, atuei na maior parte do tem-
po na atualização de dados penais 

e de improbidade administrativa 
no TABCAD (módulo de tabelas e 
cadastros do Esparta), com vistas 
à emissão de certidões negativas 
para atender à Lei da Ficha Limpa, 
com relação a candidatos a cargos 
políticos. Os mutirões deram uma 
grande contribuição para a redu-
ção do acervo”, destacou a servi-
dora Ivone  Monteiro, da Divisão 
da Segunda Turma, 

Com um saldo de 90% de acor-
dos intermediados pela Vara das 
Execuções Fiscais da Justiça Fe-
deral na Paraíba (JFPB), foi en-
cerrado, na última quinta-feira 
(11), o mutirão de audiências de 

conciliação promovido pela ins-
tituição, em parceria com o setor 
jurídico da Caixa Econômica e a 
Fazenda Nacional.  No total, 54 
processos judiciais foram resol-
vidos, beneficiando 25 empresas 

devedoras de FGTS e seus tra-
balhadores, o que representou a 
recuperação de crédito no valor 
aproximado de R$ 2,7 milhões. 
(Com informações da ASCOM/
JFPB).

O verão e as férias escolares estão 
se aproximando e, com estes, há 
uma maior exposição aos raios 
solares. A Sociedade Brasileira de 
Dermatologia promove o “dezem-
bro laranja”, com o objetivo de 
alertar a população para o câncer 
de pele e sua prevenção, espe-
cialmente no Nordeste do Brasil, 
onde o índice ultravioleta tende a 
ser de muito alto a extremo. As-
sim, recomenda-se que medidas 
de proteção sejam adotadas: usar 
chapéus, camisetas e protetores 
solares; evitar a exposição solar e 
permanecer na sombra entre 9h e 

15h; na praia ou piscina, usar bar-
racas feitas de algodão ou lona, 
que absorvem 50% da radiação 
ultravioleta; usar filtros solares 
diariamente, e não somente em 
horários de lazer ou diversão, com 
um fator de proteção solar (FPS) 
30, no mínimo; observar regular-
mente a própria pele, à procura 
de pintas ou manchas suspeitas; 
consultar um dermatologista uma 
vez ao ano, no mínimo, para um 
exame completo; manter bebês e 
crianças protegidos do sol (filtros 
solares podem ser usados a partir 
dos seis meses).

VISITA  O vice-presidente do TRF5, desembargador federal Edilson Nobre, e 
a assessora da seu gabinete, Cláudia Virginia Sales, receberam, na quinta (11), 
a visita da juíza Luciana Magalhães e do chefe do NURER do TJPE, Fernando 
José Mendonça. Eles vieram conhecer o funcionamento do NURER do TRF5. 


