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Aniversariantes

O desembargador federal Manoel
Erhardt (corregedor regional da 5ª
Região) encerra, nesta sexta-feira,
a correição ordinária na Justiça
Federal na Paraíba. Os trabalhos,
iniciados na última segunda-feira,
foram realizados nas 10 Varas da
Seção Judiciária da Paraíba,
distribuídas em João Pessoa,
Campina Grande e Sousa. Durante
essa semana, foram
inspecionados os processos
físicos. No período de 12 a 20 de abril,
serão correicionados os processos dos
Juizados Especiais Virtuais. A correição
é um procedimento de rotina, que tem
como finalidade examinar os processos
conclusos para sentença, as ações civis
públicas, as ações populares, os man-
dados de segurança coletivos, as ações
de improbidade administrativa e as
ações criminais com réu preso. No início
dos trabalhos, Manoel Erhardt reuniu os
juízes federais e diretores de Secretarias
das Varas da capital para divulgar o
cronograma das atividades e ressaltar
que a correição, além de fiscalizar,
também tem o papel de apoiar juízes e
servidores em casos de necessidade de
ações e esclarecimentos.

Manoel Erhardt conclui correição
na Seção Judiciária da Paraíba

A TV Justiça avança na
era digital com a inaugu-
ração de mais um canal
na rede: Trata-se do
“Ponto Jus” (.Jus), um
canal da multiprograma-
ção digital da TV Justiça
que será dedicado ao
conhecimento jurídico. O “Ponto Jus”
estreia com 2000 horas gravadas com
os principais programas da TV Justiça:
“Saber Direito”, “Apostila”, “Prova Final”,
entre outros, que são já exibidos
normalmente pela TV Justiça e

disponibilizados, também,
no canal oficial do STF no
YouTube. A solenidade de
inauguração, ocorrida na
noite da última terça-feira,
contou com a participação
dos ministros Gilmar
Mendes (presidente do

Supremo Tribunal Federal) e Cesar
Asfor Rocha (presidente do Superior
Tribunal de Justiça), conselheiros do
CNJ e OAB e servidores do STF e da
TV Justiça.  Mais informações pelo site
www.stf.jus.br.

Aprovada com láurea
no curso de Direito da
Sociedade
Pernambucana de
Cultura e Ensino
(Sopece), a diretora do
Núcleo de Integração e
Uniformização de
Procedimentos de 1º e 2º Graus,
Sandra Régia Cordeiro Valença
Bouwman, e Valfrido Batista Santiago
Júnior lotado no mesmo núcleo,
sendo ambos subordinados à
Secretaria Judiciária, colaram grau na
última semana. Além da rotina de
trabalho para dar cumprimento à meta
2, a conquista teve uma comemoração
a mais para os servidores.

Servidora laureada
em curso de Direito

STF inaugura mais um canal de comunicação
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O juiz federal Nagibe de
Melo Jorge Neto tomou
posse, na tarde de ontem,
como titular da Vara Fede-
ral de Serra Talhada (18ª).
O juiz foi promovido pelo
critério de antiguidade, de
acordo com o Ato nº 57,
assinado pelo presidente
do TRF5, desembargador
federal Luiz Alberto Gurgel de Faria, no
dia 3 de março de 2010.

Juiz federal assume
como titular da Vara
de Serra Talhada

Está disponível na Intranet uma lis-
ta telefônica completa. O usuário

poderá fazer a busca pelo nome do
servidor ou pelo setor. Qualquer

sugestão ou correção de dados de-
verá ser feita à DG, ramal 9261.

Lista Telefônica


