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Divisão de 4ª Turma

s procedimen-
tos instaura-
dos pela Cor-

regedoria Regional 
agora podem ser 
acessados na Inter-
net. Desde abril, a 
Corregedoria vem 
digitalizando, em 
PDF, os Feitos Avul-
sos, as Correições 
Parciais, as Re-
presentações e as 
Consultas, entre outros trabalhos 
realizados pelo setor. Já são mais 
de 620 processos arquivados, rela-
tivos ao período de 2006 a 2011. A 
intenção da digitalização é colocar 
todo o acervo processual – não si-
giloso - existente na Corregedoria, 
acompanhado de um índice des-
critivo das matérias solucionadas, 
à disposição de juízes e diretores 
de primeira instância. O material 
pode ser consultado no portal 
do TRF5 (www.trf5.jus.br), no link 
dedicado à Corregedoria (procurar 
em Institucional\Corregedoria\De-
cisões). 

Corregedoria Regional 
mais perto de todos

O desembar-
gador federal 
Marcelo Na-
varro (TRF5) e 
o juiz federal 
Ivan Lira, da 
Justiça Federal 
do Rio Gran-
de do Norte 
(JFRN), toma-
ram posse, na última sexta-feira 
(9/12), como sócios-efetivos do 
Instituto Histórico e Geográfico 
do Rio Grande do Norte (IHGRN), 
instituição cultural mais antiga 
daquele Estado, fundada em 1902. 
Os sócios-efetivos, de acordo 

com o Estatu-
to do órgão, 
são escolhidos 
pela diretoria, 
levando em 
consideração 
“valores cul-
turais e, prin-
cipalmente, a 
pesquisa histó-

rica e o conhecimento geográfico” 
do candidato. A instituição tam-
bém conta com sócios beneméri-
tos, correspondentes e honorários. 
Na ocasião, foram empossados 
outros membros, como historia-
dores, jornalistas e professores.

Marcelo Navarro e Ivan Lira são 
empossados como sócios do IHGRN

Hoje, o servidor Marcos Costa, da 
Divisão de Comunicação Social, 
promove uma tarde de autógrafos 
no hall do edifício-sede do TRF5, 
do livro de fotografias “Amanhã”. O 
livro, com 112 páginas, reúne mais 
de 100 fotografias dos pequenos 
músicos da Orquestra Criança Ci-
dadã, formada por jovens de 3 a 17 

A Seção Judiciária do Rio Grande 
do Norte teve um ótimo desem-
penho na Semana de Conciliação 
deste ano, que aconteceu em 
todo o país de 28 de novembro 
a 2 de dezembro. Envolvendo as 
varas do Juizado Especial, varas 
cíveis e a Vara de Execução Fiscal, 
o esforço em conjunto levou à 
média de conciliação de 40% em 
Natal e nas subseções de Mos-
soró, Caicó e Assu. O juiz fede-
ral Marco Bruno Miranda, que 
é coordenador da Semana de 
Conciliação, disse que o número 
é resultado de um trabalho inte-
grado. “A Semana da Conciliação 
na Justiça Federal tem uma ca-
racterística própria, já que muitas 
ações envolvem a União, o que 
torna mais difícil o processo de 
conciliação. 40% de conciliação 
é um número que aponta o bom 
resultado e os frutos do trabalho 
de implantar a cultura da conci-
liação entre os jurisdicionados”, 
destacou o magistrado.

Tarde de autógrafos

Semana de 
Conciliação na 
JFRN alcança 
40% de acordos

anos do bairro do Coque, um dos 
mais violentos do Recife.

Ano novo - Além desta novidade, 
mais duas serão implementadas 
em 2012: a utilização do Fluxus 
para a inserção de todos os expe-
dientes (será feito, também, um 
estudo para ver se é possível inse-
rir nesse sistema todos os tipos de 
processos que tramitam no setor); 
e a inédita eliminação de docu-
mentos e processos, conforme 
regras estabelecidas em resolução 
do Conselho de Justiça Federal 
(CJF), visto que o setor se encontra 
com o arquivo lotado de expe-
dientes que remontam à criação 
do Tribunal, em 1989.

Corregedoria já digitalizou mais 
de 620 processos arquivados
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