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Corregedoria conclui terceiro período de 
correição na JFPE 

Novos juízes conhecem Porto de Suape 

Infração de trânsito é tema de Seminário Justiça Federal na Paraíba adere ao 
movimento Outubro Rosa

Estudantes de Direito visitam Tribunal 

Edson Fernandes Santana 
Gab. Des. Federal Vladimir Carvalho
Maria Cristina Elias Deud Salomão 
Divisão da 4ª Turma
Arthur do Rego Barros Mendonça 
Subsec. de Tecnologia da Informação
Lara Chiappetta Lagioia 
Divisão de Comunicação Social
Jackeline Ferreira Cardeal 
Gab. Des. Fed. Edílson Nobre Júnior

Corregedoria do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região 

– TRF5 concluiu o terceiro período 
de correição na Seção Judiciária de 
Pernambuco, realizado entre os dias 
1º e 10 de outubro. Foram correi-
cionados 1580 processos, referen-
tes às 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 21ª, 22ª e 
25ª varas federais. Com exceção da 
25ª Vara, em Goiana, as demais são 
localizadas na cidade do Recife. Os 
trabalhos da equipe da Correge-
doria serão retomados na próxima 
segunda-feira (22/10), com o último 
período de correição dos processos 

físicos. A correição 
será realizada nas 16ª 
e 24ª varas federais, 
em Caruaru, na 26ª, 
em Palmares, e 29ª e 
30ª, em Jaboatão dos 
Guararapes. 
Processos Virtuais 
- Com relação aos 
processos de compe-
tência dos juizados 
especiais federais, o 
período de correição será de 5 a 
30/11, na própria sede do TRF5. De 
acordo com o assessor da Correge-

doria, Edson Santana, 
o trabalho na JFPE 
encerra as atividades 
correicionais da atu-
al gestão à frente da 
Corregedoria, coman-
dada pelo desembar-
gador federal Vladimir 
de Souza Carvalho. 
“Finalizados todos os 
trabalhos, será elabo-
rado um relatório, que 

será submetido ao Conselho de Ad-
ministração do TRF5, em data ainda 
não definida”, concluiu Santana. 

Agentes de segurança 
e transporte do TRF5 e 
das seções judiciárias 
da 5ª Região participa-
ram ontem da palestra 
“Infrações de Trânsi-
to”, ministrada pelo 
capitão do Batalhão 
de Trânsito da Polícia 
Militar de Pernambu-
co, Rogério Reis. O evento está 
sendo promovido pelo Núcleo de 

Desenvolvimento de 
Recursos Humanos 
(NDRH) do TRF5 e 
faz parte do Semi-
nário de Atualiza-
ção em Segurança 
Institucional, que 
vem sendo realizado 
desde o dia 13/6.  
As palestras são 

transmitidas por videoconferên-
cia para as Seções Judiciárias.

Os novos juízes federais substitu-
tos visitaram terça-feira (16/10) o 
Porto de Suape. Os magistrados 
conheceram o funcionamento ad-
ministrativo do Porto, que inclui 
a atuação de órgãos 
da União,  a exemplo 
da Receita Federal. 
A visita faz parte do 
programa do Curso 
de Iniciação à Magis-
tratura, realizado pela 
Esmafe5. Os juízes es-
tiveram acompanha-
dos pelo diretor da 

Escola, desembargador federal 
Manoel Erhardt, e pelo supervisor 
da Seção de Aperfeiçoamento e 
Capacitação de Magistrados da 
Esmafe5, Guilherme Farias.

O TRF5 recebeu, ontem, a visita 
de alunos do curso de Direito da 

Faculdade Estácio (FIR). Os estu-
dantes conheceram de perto as 

atividades práticas do Tri-
bunal, ao visitarem o Pleno, 
o gabinete da presidência e 
assistirem a um vídeo ins-
titucional. O professor de 
Direito Previdenciário e de 
Família da Faculdade Está-
cio, Joaquim Queiroz, acom-
panhou os 16 participantes.

A JFPB aderiu, na noite da última 
terça-feira (16), ao movimento 
mundial contra o câncer de mama, 
batizado 
de Outu-
bro Rosa. 
A iniciati-
va inter-
nacional, 
criada 
em 1997 

nos Estados Unidos, tem como 
finalidade prevenir e conscientizar 
a população contra a doença que, 

segundo o Instituto Nacional 
do Câncer, é a mais comum 
entre as mulheres. Para des-
tacar a adesão da JFPB, a 
fachada do edifício-sede foi 
totalmente iluminada de rosa, 
cor do laço-símbolo da luta 
contra o câncer de mama.

Dia do Médico


