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Posse no STF

HPV e Herpes Zóster: valor das vacinas deve ser depositado até quarta

Servidores da JFRN 
participam do
Medida Justa

de Setembro

SEGUNDA

Parceria dá
descontos no
Boteco Bistrô 

JFPB amplia obrigatoriedade do PJe 

Aniversariantes
Inácio Almeida Galindo
Gabinete Des. Federal Vladimir Carvalho
Mônica Correia de Araújo
Núcleo de Gestão Documental
Guilherme Messias B. Alves de Carvalho
Divisão da 4ª Turma

obrigatorieda-
de do Proces-

so Judicial Eletrôni-
co (PJe) na Justiça 
Federal na Paraíba 
(JFPB) foi ampliada 
para o processa-
mento e tramitação 
das demandas judi-
ciais da classe “Exe-
cução Penal”, bem 
como de todos os 
seus incidentes pro-
cessuais e ações conexas. A Porta-
ria que amplia a obrigatoriedade, 
assinada pelo diretor do Foro da 
Seção Judiciária da Paraíba, juiz 
federal Rudival Gama do Nasci-

mento, está valendo desde o dia 
1º de setembro. “Consideramos 
ainda a importância de incentivar 
o uso dos sistemas processuais 
eletrônicos, os recursos da Tec-

O Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS) do TRF5 lembra que os 
inscritos na lista para  imuniza-
ção contra os vírus HPV (Papi-
loma Vírus Humano) e Herpes 
Zóster devem efetuar o paga-
mento das vacinas até a pró-
xima quarta-feira (14). O valor 
deve ser depositado na conta 
da Associação dos Servidores 

da Justiça Federal em Pernambu-
co – Asserjufe-PE e o comprovante 
do depósito, entregue ao NAS. 
A medida é necessária para que 
a Clínica Imunidade, parceira do 
TRF5 e da Asserjufe na campanha 
de vacinação, possa fazer o pla-
nejamento antecipado da quan-
tidade de doses a serem trazidas 
para o Tribunal. Para os servidores, 

magistrados e respectivos fami-
liares será cobrado o valor de 
R$ 283,10 por dose da HPV (são 
necessárias três) e R$ 336,87 da 
Herpes Zóster (dose única). O 
preço de mercado dessas vaci-
nas é, em média, R$ 430 e R$ 
480, respectivamente. Mais in-
formações no NAS (ramal 9296) 
ou na Asserjufe-PE (ramal 9581).

O presidente do 
TRF5, desem-
bargador federal 
Rogério Fialho, 
prestigia, hoje 
(12), a posse dos  
ministros Cármen 
Lúcia e Dias Toffoli, 
respectivamente,  
na Presidência e 
Vice-Presidência 
do Supremo Tribu-
nal Federal (STF). A 
solenidade será realizada às 15h, 
no Plenário daquela Corte.

Servidores da Justiça Federal no 
Rio Grande do Norte (JFRN) se 
engajaram ao Medida Justa, pro-
jeto que busca a melhoria das 
condições de saúde de servidores 
do Judiciário na capital Natal, por 
meio da redução de peso e de 
medidas. A largada da segunda 
edição do Medida Justa foi dada 
na tarde da última quinta (8), em 
um encontro dos 42 selecionados 
(12 da JFRN) com a equipe técni-
ca do Programa de Qualidade de 
Vida (Pró-Vida) do Tribunal de Jus-
tiça do RN. Ontem (11), o Medida 
Justa teve sua primeira atividade 
física, com uma caminhada inau-
gural na Via Costeira, dentro do 
projeto “Cidade Viva: Via Costeira”. 

Os magistrados e servidores do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Re-
gião – TRF5 e da Seção Judiciária 
de Pernambuco (SJPE) têm direito 
a 10% de desconto no Bistrô & 
Boteco do Recife Antigo. Para ter o 
referido desconto basta apresentar 
a carteira funcional ou o crachá no 
ato do pagamento da conta.

nologia da Informação e Comu-
nicação disponíveis, bem como a 
necessidade de aprimoramento 
contínuo da forma de comunica-
ção dos atos processuais, visando 
ao exercício eficaz da atividade 
judiciária e a prestação jurisdicio-
nal”, ressaltou o diretor. 
Execuções fiscais – “A expectati-
va é de que, em um futuro próxi-
mo, possamos avançar no sentido 
de tornar obrigatória a classe de 
Execuções Fiscais, atualmente 
facultativa no tocante à utiliza-
ção do PJe”, afirmou o diretor do 
Núcleo Judiciário da JFPB, Mar-
coni Araújo. (Com informações da 
ASCOM/JFPB)


