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SEXTA
Dia do Yôga

A Corregedoria-Geral da Justiça 
Federal concluiu seu primeiro 
ciclo de inspeções ordinárias 
nos cinco tribunais regionais 
federais  (TRFs) do País, com 
relação ao ano de 2010.  Insti-
tuída pela Lei 11.798/2008, para 
exercer os poderes correcio-
nais conferidos ao Conselho da 
Justiça Federal (CJF), além das 
funções de fiscalização, con-
trole e orientação normativa 
da Justiça, a Corregedoria-Geral começou 
a funcionar efetivamente em 2009. Nessa 
primeira experiência de exercício do poder 
correicional, o corregedor-geral da Justiça 
Federal, ministro Francisco Falcão, determi-

Corregedoria da Justiça Federal
faz balanço das inspeções em 2010

nou uma série de  melhorias e 
ações corretivas, com ênfase 
em medidas para agilizar o 
julgamento dos processos. As 
inspeções judiciais são reali-
zadas com o objetivo de fis-
calizar os serviços judiciários 
e administrativos e nelas se 
verifica o correto andamento 
dos processos, a observância 
dos prazos e a regularidade 
dos serviços. Vale lembrar que 

com relação ao TRF5, o ministro Falcão res-
saltou que esta Corte, em 2009, ficou em 2º 
lugar no ranking nacional do cumprimento 
das metas de nivelamento do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ).

O desembargador federal Paulo Gadelha assumiu a ca-
deira de número 23, da Academia Paraibana de Letras, 
quinta-feira (10). Autor de dez livros sobre Direito, Socio-
logia e Literatura, o magistrado disse ser um desafio e ao 
mesmo tempo um reconhecimento ao esforço cultural, 
intelectual e literário. “Eu escrevo há mais de 10 anos nos 
jornais da Paraíba e esses valores me credenciaram para 
que eu fosse escolhido por unanimidade”, enfatizou. Ga-
delha recebeu o diploma de acadêmico das mãos de sua 
filha Raíssa.

Paulo Gadelha, novo imortal da APL

A partir das 13h de hoje, na sala do Con-
selho de Administração, a embaixadora 
dos Estados Unidos para Assuntos Globais 
da Mulher, Melanne Verveer, será recebida 
nesta Corte pela desembargadora federal 
Margarida Cantarelli. Juntas irão conver-
sar sobre direitos humanos, com Maria da 

Penha e representantes das organizações 
não-governamentais ONU Mulheres, Cen-
tro de Mulheres do Cabo e a Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura do Estado de 
Pernambuco (FETAPE). Recife é a segunda 
capital do país que recebe a visita da em-
baixadora americana.

Embaixadora dos EUA visita o Recife

Teve início nesta semana, 
no edifício-sede do TRF5, 
a instalação de sensores 
de presença em toda a 
escadaria. A previsão é de 
que dentro de dez dias o 
serviço tenha sido con-
cluído.  A próxima etapa 
contemplará os anexos. 
O objetivo da medida é 
reduzir o consumo de 
energia, pois nos locais 
em que não estão circulando pessoas, não 
há a necessidade de as luzes estarem ace-
sas. Estima-se que a economia proporcio-
nada pelo sensor de presença é na ordem 
de 60% com referência ao consumo nos 
locais de instalação dos mesmos. O sensor 
de presença é um aparelho capaz de detec-
tar a energia emitida por fontes de calor. Na 
prática, ele aciona a iluminação apenas se 
há a presença de alguma pessoa.

Tribunal instala
sensores de presença
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