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Aniversariantes

SEXTA

P

Hoje
Ana Karla Carvalho Ramos Reinaldo
Gab. Des. Fed. Paulo Gadelha
Ana Caroline Lira da Silva
Divisão de Protocolo e Distribuição

Sábado (dia 13)
Juiz Federal Ubiratan de 

Couto Maurício 
SJPE – Recife

Nivaldo da Costa Vasco Filho
Gabinete da Revista
Lenice Farias Barbosa de Carvalho
Gab. Des. Fed. José Maria Lucena
Fernando dos Santos Pereira
VIP - Segurança

Domingo (dia 14)
Juiz Federal Guilherme 

Masaiti Hirata Yendo 
SJAL – Maceió

Dia Nacional das Artes

ara juntar 
uma fortuna 
é necessário 

planejar o primei-
ro passo. Esse foi 
o ponto de par-
tida da palestra 
“Fortuna: comece 
já a sua”, realizada 
na quarta-feira 
(10), pelo Núcleo 
de Cerimonial e 
Relações Públi-
cas, em parceria com a XP Educa-
ção e a Aurus Investimentos, para 
marcar a comemoração do Dias 
dos Pais no TRF5. Ministrada pelo 
agente autônomo de investimen-
tos, Marcus Vinícius Diniz Braga, 
certificado pela Comissão de Va-
lores Mobiliários (CVM) e sócio 
do grupo Aurus, a palestra deu 
ênfase ao planejamento das finan-
ças pessoais, focando no geren-
ciamento e controle orçamentário, 
a fim de diminuir as despesas e 
gerar lucros. “A base de tudo é a 
organização. Não adianta só ter 
o capital, tem que saber trabalhar 

bem com esse dinheiro”, disse o 
palestrante. Temas como investi-
mentos em imóveis e na bolsa de 
valores foram abordados de forma 
clara e direta, desmistificando o 
mercado financeiro e os produtos 
por ele oferecidos. Para o servidor 
Lauro Marques, da Subsecretaria 
de Infraestrutura e Administração 
Predial (SIAP), a iniciativa de cele-
brar o Dia dos Pais com um evento 
informativo foi interessante. “Achei 
ótimo. Além de estarmos confra-
ternizando, ainda ganhamos infor-
mação. Que aconteça mais vezes”, 
solicitou.

O corregedor-geral do TRF5, de-
sembargador federal Vladimir de 
Souza Carvalho, inicia a correição 
ordinária nas 11 varas da Seção 
Judiciária da Paraíba, distribuídas 
em João Pessoa, Campina Gran-
de, Sousa e Monteiro, na próxi-
ma segunda-feira, 15/08. Com 
término previsto para o dia 26, a 
equipe de correição irá inspecio-
nar os processos físicos, enquanto 
os virtuais, dos Juizados Especiais 
Federais, serão analisados no pe-
ríodo de 12 a 20 de setembro. De 
acordo com o cronograma divul-
gado na Portaria do TRF5, do dia 
15 ao dia 18 serão correicionados 
os processos das varas de João 

Pessoa; de 19 a 23, os de Campina 
Grande; os de Sousa nos dias 24 e 
25, e no dia 26 serão os da Vara de 
Monteiro. No caso dos processos 
virtuais, a correição será feita na 
sede do TRF5, via Sistema Creta. 
Durante esse período, o atendi-
mento ao público e as audiências 
na SJPB ocorrerão normalmente. 
A correição ordinária tem como 
finalidade examinar diversos ti-
pos de processo, como as ações 
civis públicas, as ações populares, 
as ações de desapropriação para 
fins de reforma agrária, as ações 
de improbidade administrativa e 
as ações criminais com réu preso. 
(Fonte: Ascom/JFPB)

Servidores celebram o 
Dia dos Pais com palestra

O novo corregedor-geral da Jus-
tiça Federal, ministro João Otávio 
de Noronha, do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), foi empossado no 
cargo na noite da última terça-
-feira (9). Noronha assumiu a 
vaga deixada pelo ministro Fran-
cisco Falcão, que encerrou seu 
mandato de dois anos. Além de 

assumir a corregedoria-geral da 
Justiça Federal, Noronha também 
passa a ser  diretor do Centro de 
Estudos Judiciário (CEJ) e pre-
sidente da Turma Nacional de 
Uniformização dos Juizados Es-
peciais (TNU).  Já Francisco Falcão 
assume a direção do Gabinete da 
Revista do STJ.

TRF5 inicia correição na Paraíba

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) divulga, na próxima semana, 
o resultado da pesquisa sobre Go-
vernança de Tecnologia da Infor-
mação (TI), realizada junto aos 91 
tribunais brasileiros. O estudo teve 
o objetivo de avaliar a maturidade 
de cada tribunal na gestão da TI. O 
resultado da pesquisa, segundo o 
juiz auxiliar da presidência do CNJ, 
Marivaldo Dantas, norteará o ma-
peamento do grau dos serviços de 
cada tribunal nessa área. O ques-
tionário segue as determinações 
estabelecidas na Resolução nº 
90/2009 do CNJ, que prevê crité-
rios de nivelamento mínimo em 
tecnologia da Informação e Comu-
nicação (TIC) do Poder Judiciário.  
(Fonte: Agência CNJ de Notícias).

Ministro João Noronha assume 
corregedoria-geral da Justiça Federal

CNJ conclui estudo 
sobre gestão em TI


