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Corregedoria do TRF5 conclui correição 
de processos físicos na JFCE

Esmafe5 sedia debate sobre trabalho escravo

Corregedoria Regional 
da 5ª Região concluiu 
na semana passada 

o 3º período de correição 
na Justiça Federal no Ceará 
(JFCE). De 14 a 25 de maio 
foram correicionados um 
total de 1808 processos físi-
cos, envolvendo a 15ª Vara 
Federal, em Limoeiro do 
Norte; a 23ª, em Quixadá, e 
mais sete varas em Fortale-
za: 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12 e 20ª. 
Virtual - Na próxima segunda-

-feira (11/06), a Corregedoria dará 
continuidade à correição dos 

processos da competência 
das varas virtuais do Ceará. 
São elas: 15ª (Limoeiro), 17ª 
(Juazeiro), 19ª (Sobral), 22ª 
(Crateús), 23ª (Quixadá) , 24ª 
(Tauá), 25ª (Iguatu) e da 2ª 
Turma Recursal. Os trabalhos 
serão concluídos no dia 22 
de junho. De acordo com o 
corregedor-regional, desem-
bargador federal Vladimir Car-
valho, foram analisados 4.025 

processos nos três períodos de 
correição. 

A Escola de Magistratura Fede-
ral da 5ª Região (Esmafe5) sedia, 
no dia 15 de junho, a oficina de 
sensibilização Trabalho Decente 
e a Coletivização do Processo, 
promovida pela Escola Judicial 
do Tribunal Regional do Tra-
balho da 6ª Região. O evento 
será realizado em parceria com 
Comissão Nacional para a Erra-
dicação do Trabalho Escravo da 

Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República. O diag-
nóstico do trabalho escravo con-
temporâneo no Brasil, trabalhado-
res aprisionados por promessas e 
a atuação ministerial são alguns 
dos aspectos que serão debatidos 
por meio de palestras e apresen-
tação de filmes. A oficina é voltada 
para magistrados, procuradores e 
auditores fiscais do trabalho ad-

vogados 
e estu-
dantes de 
Direito, 
além de 
servidores 
públicos. As inscrições são gra-
tuitas e serão realizadas exclusi-
vamente pelo e-mail: inscricao@
trt6.jus.br. Mais informações 
pelo telefone (81) 3242-0206. 

A versão eletrônica da edição nº 18 
do Caderno TNU, produzido pelo 
Conselho Nacional de Justiça, já 
está disponível no Portal da Justiça 
Federal (www.jf.jus.br). A publicação 
divulga em linguagem jornalísti-
ca as decisões mais relevantes da 
Turma Nacional de Uniformização 
(TNU) da Jurisprudência dos Juiza-
dos Especiais Federais (JEFs). Nesta 

edição, são apresentadas decisões 
sobre questões que envolvem pen-
são por morte, litigância de má fé, 
Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço, responsabilidade do poder 
público, aposentadoria especial, 
salário-maternidade, além de um 
balanço da primeira fase do muti-
rão realizado para colocar em dia o 
estoque de processos da TNU.

O vice-presidente desta Corte, 
desembargador federal Rogério 
Fialho, representou o TRF5 na 
solenidade de posse oficial dos 
novos desembargadores do Tri-
bunal de Justiça de Pernambuco 
(TJPE), Jorge Américo Pereira de 
Lira e Roberto da Silva Maia, reali-
zada segunda-feira (4/06), durante 
a sessão do Pleno, no Palácio da 
Justiça. O desembargador Jones 

Figueirêdo proferiu o discurso de 
saudação aos desembargadores.

Na próxima terça-feira (12/06), o 
juiz federal Marco Bruno Miranda 
Clementino, da Justiça Federal 
no Rio Grande do Norte, será 
empossado vice-presidente da 

Associação dos Juízes Federais 
do Brasil (Ajufe). A solenidade 
será realizada, às 19h30, no Clu-
be Naval de Brasília, no Distrito 
Federal.


