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Evolução do PJe é discutida em reunião com CNJ 

de Dezembro

SEGUNDA

Aniversariantes

Rogério 
Fialho recebe 
homenagem

Pleno do Tribunal TRF5 
aprovou, na última 

quarta-feira (12), por unanimi-
dade, a Resolução nº 18, que 
dispõe sobre a alteração de 
competência de varas federais 
da Seção Judiciária da Paraíba 
(JFPB). A medida visa ao cum-
primento do princípio da ce-
leridade processual. Com isso, 
a 7ª e a 13ª Varas Federais 
daquela seção judiciária, cuja 
sede é na cidade de João Pessoa, 
passam a processar e julgar, exclu-
sivamente, os processos de atri-
buição de Juizado Especial Federal 
(JEF) referentes à concessão, ao 
restabelecimento e à revisão de 
benefícios previdenciários do Re-

Pleno aprova mudança de competência 
em varas federais da Paraíba

gime Geral de Previdência (RGPS) 
e assistenciais da Lei Orgânica da 
Assistência Social (LOAS). O do-
cumento também amplia a com-
petência das 1ª, 2ª e 3ª Varas Fe-
derais da SJPB, a fim de que, além 
da competência atual, processem 
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O juiz auxiliar do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), Bráulio 
Gusmão, e o desembargador 
federal Rubens Canuto realizaram 
uma reunião, na última quinta-
-feira (13), na Sala do Conselho 

de Administração do TRF5, para 
debater estratégias de evolução 
do Processo Judicial Eletrônico 
(PJe) nacional. Gusmão avaliou 
positivamente os avanços imple-
mentados na 5ª Região e se dispôs 

e julguem, privativamente, os 
feitos de competência de JEF, 
com exceção daqueles que 
tratem de assuntos previden-
ciários, assistenciais ou de 
natureza criminal.
Redistribuição – Os processos 
em trâmite nas 7ª e 13ª Varas 
Federais da SJPB, bem como 
os feitos em sede de recurso 
ou arquivados em data an-
terior à de implementação 

da alteração prevista na Resolu-
ção não serão redistribuídos. A 
mudança jurisdicional ocorrerá a 
partir do dia 28 de março do pró-
ximo ano. Os casos omissos serão 
solucionados pela Corregedoria 
Regional do TRF5. 

a colaborar com docu-
mentos, informações 
e experiências, com 
vistas a aperfeiçoar o 
suporte do Conselho à 
implantação da versão 2.x do PJe 

Medalha - O presidente e 
o vice-presidente do TRF5, 
desembargadores federais 
Manoel Erhardt e Cid Mar-
coni, respectivamente, e 
o desembargador federal 
Élio Siqueira participaram, 
na última quinta-feira (13), 
da solenidade de posse do 
novo presidente do TRE-
-PE, desembargador Agenor 
Ferreira Lima Filho. Durante 
o evento, Cid Marconi foi 
agraciado com a Medalha do Mérito Eleitoral Frei Caneca, maior comenda 
concedida pela Justiça Eleitoral em Pernambuco. O desembargador federal 
e eleitoral Vladimir Carvalho também participou da solenidade. 

O desembargador fe-
deral Rogério Fialho foi 
homenageado, na última 
sexta-feira (14), com a 
entrega da Medalha Epitácio Pes-
soa, concedida pela Assembleia 
Legislativa da Paraíba (ALPB). A 
mais alta honraria do Poder Le-
gislativo Paraibano tem o objetivo 
de homenagear aqueles que pres-
taram relevantes serviços àquele 
estado. A cerimônia foi realizada 
no Plenário Deputado José Mariz, 
na ALPB.

na Justiça Federal na 5ª Região.
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