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Conselho de Ad-
ministração do 
TRF5 aprovou, 

na última quarta-feira 
(7/12), o relatório da 
Correição Ordinária 
realizada na Justiça 
Federal no Rio Gran-
de do Norte (JFRN), 
sob o comando do 
corregedor-geral, de-
sembargador federal 
Vladimir Carvalho. O 
trabalho foi realizado no período 
de 17 a 28/10 (processos físicos), e 
de 16 a 25/11 (processos virtuais), 
nos fóruns localizados em Natal, 
Mossoró e Caicó, totalizando 10 
varas, sendo duas delas de Juizados 
Especiais Federais (JEFs). De acordo 
com o relatório, durante o período 
foram analisados mais de 2,5 mil 
processos. No final do trabalho, o 
corregedor concluiu que as varas 
correicionadas são comandadas 
por magistrados dinâmicos. “As 

varas de Natal, Caicó e Mossoró se 
destacam pela presença de juízes 
federais eficientes que mantêm o 
serviço judiciário atualizado. Regis-
tre-se ainda, como prova eficaz, a 
participação de vários juízes como 
convocados, no TRF5”, avaliou. 
Além do desembargador federal 
Vladimir Carvalho, o trabalho cor-
reicional contou com a participação 
de uma comissão composta por 11 
servidores da Corregedoria do TRF 
da 5ª Região.

Correição na JFRN é 
aprovada pelo Conselho 
Administrativo do TRF5

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), em parceria com os tribunais 
do país, implantará no próximo ano 
a “Rede Nacional de Cooperação 
Judiciária”. Trata-se um projeto que 
visa a melhorar a comunicação 
entre juízes das Cortes brasileiras, 
além de dar mais celeridade ao 
andamento dos processos judiciais. 
A partir de fevereiro de 2012, um 
grupo de magistrados e servidores 
do CNJ e dos tribunais cumprirá 
agenda de visitas aos estados bra-
sileiros para apresentar o projeto 

Rede Nacional de Cooperação Judiciária

O Núcleo de Cerimonial e Rela-
ções Públicas lembra aos servi-
dores que a senha para a festa de 
confraternização será entregue 
amanhã. Os estagiários de nível 
superior, que quiserem participar 
da festa, têm até hoje para adqui-
rir o ingresso, ao preço de R$ 45. 
Na taxa estão inclusos o jantar e 
as bebidas. A confraternização do 
TRF5 será realizada nesta quarta-
-feira (14), a partir das 20h, no 
Spettus Boa Viagem, e será ani-

A Corregedoria Regional da 5ª Re-
gião disponibilizou na Internet, na 
área da Corregedoria, a lista com-
pleta dos magistrados convocáveis 
para fins de substituição no TRF5. 
A relação, observando a ordem de 
antiguidade, traz o nome de 27 
magistrados que preenchem os re-
quisitos necessários à convocação.

Juízes convocáveis 
para substituição

O Setor de Estágio de Nível Supe-
rior do Núcleo de Desenvolvimen-
to de Recursos Humanos (NDRH) 
informa que o 3º Processo Seletivo 
de 2010 termina sua vigência na 
terça-feira (20).  Uma nova seleção 
será realizada no mês de março de 
2012. Mais informações com Sônia 
Oliveira (ramais 9839 ou 9835).

Fim de prazo

Cerimonial entrega senhas amanhã
Confraternização 2011

da Rede. Segundo o juiz auxiliar da 
secretaria geral do CNJ, José Edu-
ardo Chaves, a intenção é reunir 
representantes da justiça estadual, 
federal, militar, trabalhista e elei-
toral para apresentar o projeto do 
Conselho. O projeto do CNJ, deta-
lhado na Recomendação 38/2011, 
prevê a formação de núcleos de 
cooperação Judiciária, responsáveis 
por fazer diagnósticos, traçar polí-
ticas judiciárias e buscar a harmo-
nização de procedimentos entre os 
diversos tribunais.

mada pela Orquestra Fascinação 
e pelo DJ Nando. Informações no 
Cerimonial, ramal 9020.


