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relatório da Cor-
reição Ordinária 
realizada na Seção 

Judiciária da Paraíba 
(SJPB) foi aprovado, na 
manhã de ontem, pelo 
Conselho de Administra-
ção do TRF5. De acordo 
com o relatório emitido 
pelo corregedor-regional 
do TRF5, desembarga-
dor federal Vladimir de 
Souza Carvalho, a SJPB não registra 
sentenças pendentes com prazo 
superior a 30 dias. O documento 
ainda destaca que a Justiça Federal 
na Paraíba não possui reclamações 
formuladas por falha ou atraso na 
prestação jurisdicional. “Os ma-

A servidora Sí-
dia Maria Porto 
Lima, diretora da 
Subsecretaria de 
Controle Interno,  
profere pales-
tra amanhã (25) 
sobre “O ativismo judicial eleito-
ral brasileiro”, na qual abordará 
sete assuntos relativos ao tema. 
Promovida pela Escola Judiciária 
Eleitoral de Pernambuco, a pa-
lestra será realizada no auditório 
do edifício-sede do TRE/PE (Av. 
Agamenon Magalhães, 1160), das 
8h30 às 12h15. Inscrições pelo site 
www.tre-pe.jus.br.

Relatório da correição 
da JFPB é aprovado

gistrados são profissionais de alto 
gabarito cultural e jurídico, como, 
aliás, toda magistratura federal de 
primeiro grau”, complementa o 
relatório. A Correição Ordinária foi 
realizada no período de 12 a 20/09, 
na SJPB e nas subseções de Campi-
na Grande, Monteiro e Sousa.

Na próxima quarta-feira (30/11), chefes de gabinetes dos desembargadores fe-
derais do TRF5 reúnem-se com o diretor-geral, Marcos Netto. Na pauta, assun-
tos de interesse do tribunal, demandas e sugestões dos gabinetes. A Diretoria 
Geral solicita aos diretores da administração da Corte que apresentem suges-
tões que possam subsidiar a reunião.

DG promove reunião com chefes de gabinetes

O desembargador federal Luiz 
Alberto Gurgel de Faria parti-
cipará amanhã (25), às 10h, de 
um evento que abordará o tema 
“Corrupção e Controle Social”, no 
Tribunal de Contas de Pernambu-
co (TCE) . Na programação, pa-
lestra do Ouvidor-Geral da União, 
José Eduardo Elias Romão, na 
qual o desembargador federal do 
TRF5 e o presidente da Comissão 
da Câmara Federal que discutiu 
a Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF), deputado federal Joaquim 
Francisco, serão os debatedores. 
O evento é uma iniciativa da Ou-
vidoria do TCE e é destinado a 
pessoas interessadas em gestão 
pública e controle.

Os estagiários de nível superior, 
lotados no TRF5 há mais de seis 
meses, podem solicitar mudança 
de lotação. Para requerer a relota-
ção, devem acessar a intranet, no 
espaço do estagiário, e preencher 
o requerimento correspondente. 
Em seguida, devem levar o docu-
mento ao setor de estágio (Anexo 
1) e aguardar uma vaga. Mais in-
formações nos ramais 9839/9803.

Setor de estágio 
informa sobre 
relotação

A Asserjufe/PE lembra aos asso-
ciados que, na próxima quarta-
-feira (30), acontece a eleição 
da nova diretoria para o biênio 
2011/2013. Este ano, o pleito traz 
uma novidade: o processo de 
votação será realizado exclusi-
vamente pela Internet. A disputa 
tem chapa única, encabeçada 
pelo servidor do TRF5 Airon Cor-
deiro (Malote). Ainda integram a 
chapa representantes da JFPE e 
do TRE/PE. Para votar, o associado 
deverá entrar no site da Asserju-
fe/PE: www.asserjufepe.com.br.

Eleição na Asserjufe

Corrupção e 
controle social 
em debate

Temas fundamentais 
de Direito Eleitoral
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