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O

JFPB promove mutirão de audiências de instrução em Sousa

Sessão da TNU 
será realizada
nesta quinta

de Junho

TERÇA

Expediente do TRF5 é suspenso na
próxima sexta-feira

Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região – TRF5 

terá o expediente suspenso 
na próxima sexta-feira, 23 
de junho, quando funcio-
nará em regime de Plantão 
Judiciário. A medida foi es-
tabelecida por meio do ato 
nº 561/2016 da Presidência 
do Tribunal. A suspensão do 

A Justiça Federal na Paraíba (JFPB) ini-
ciou, ontem (19), um mutirão de audi-
ências de instrução e julgamento, na 
Subseção Judiciária de Sousa.  Serão 
realizadas quase 600 audiências relativas 
a processos de natureza previdenciária, 
como aposentadoria por idade, auxílio-

-doença, pensão por morte e salário 
maternidade, oriundos da 15ª Vara Fe-
deral. O mutirão ocorrerá até quinta 
(22/06) e de 3 a 6 de julho, às segundas, 
terças e quartas, nos dois turnos, das 
9h às 18h, e às quintas, das 9h às 12h. 
O juiz federal Thiago Batista do Ataíde 

Aniversariantes

expediente levou em consi-
deração as fortes tradições 
de festejos juninos, espe-
cialmente na véspera e no 
próprio Dia de São João, 24 
de junho, inclusive com blo-
queio de várias vias de aces-
so ao prédio do Tribunal por 
conta de festas organizadas 
pelo Poder Público no Bairro 
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coordena o mutirão, com atuação de 
oito magistrados designados pela Cor-
regedoria do TRF5: João Pereira, Bruno 
Teixeira, Wanessa Figueiredo, Fernando 
Porto, Rodrigo Cordeiro, Marcos Antô-
nio Mendes, Diêgo Guimarães  e Luiza 
Dantas Rêgo.

Desconto

do Recife. 
Prorrogação - Prazos pro-
cessuais que se iniciem ou se 
completem nesse dia ficam 
automaticamente prorroga-
dos para o primeiro dia útil 
subsequente, 26/06, quando 
o TRF5 funciona normalmen-
te. Mais informações sobre o 
plantão: www.trf5.jus.br.

A Associação Nacional dos Servido-
res do Judiciário Federal e Estadual 
e do Ministério Público da União e 
dos Estados (Anserjufe) informa que 
firmou convênio com o Restauran-
te Skillus Classic, no bairro da Ilha 
do Leite. Os descontos oferecidos 
para os associados são de 10% para 
pagamentos com cartão e 15% para 
pagamentos com dinheiro, válidos 
para o horário do almoço. Informa-
ções: (81) 34238603 / 992133028.

A Turma Nacional de Uniformiza-
ção dos Juizados Especiais Federais 
(TNU) realiza, quinta-feira (22/06) , 
a partir das 9h, no Fórum do Juiza-
do Especial Federal de São Paulo,  
sua próxima sessão ordinária de 
julgamentos. As reuniões prévias 
que antecedem a sessão serão 
realizadas hoje (20) e amanhã (21), 
a partir das 9h, no mesmo local. 
O ministro do Superior Tribunal 
de Justiça e Corregedor-Geral da 
Justiça Federal, Mauro Campbell 
Marques, presidirá a sessão. A 5ª 
Região será representada no co-
legiado pelos juízes federais Fre-
derico Koehler, da Segunda Turma 
Recursal da Seção Judiciária de 
Pernambuco, e Bianor Arruda Be-
zerra, da Turma Recursal da Seção 
Judiciária da Paraíba.

Lanche junino - Funcioná-
rios terceirizados do TRF5 
promoveram, ontem (19), 
o tradicional lanche para 
festejar o período junino. 
Não faltaram as comidas 
da época: pamonha, can-
jica, milho verde e outras 
iguarias à base de milho.   


