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Segunda turma do 
PJe para advogados 

Francisco Wildo convida o governador de PE para sua posse

Lançamento de livro

SOFC passa a funcionar na ampliação 

Corregedoria inicia trabalhos de eliminação 
de documentos e processos 

Dia de São José

Corregedoria do TRF5, aten-
dendo ao disposto na Re-

solução nº 23/2008, do Conselho 
da Justiça Federal, está providen-
ciando, desde o mês de janeiro, o 
levantamento dos documentos e 
processos que, observado o prazo 
de temporalidade, podem ser des-
cartados. A iniciativa é inédita no 
órgão, tendo em vista que, desde 
a criação do TRF5, em 1989, todos 
os procedimentos com tramitação 
encerrada permanecem armaze-
nados no Núcleo da Corregedoria, 
ocupando espaço nas estantes. 

Até o momento, foram se-
parados documentos que 
estavam guardados em 384 
caixas, sendo 123 delas com 
material referente ao proces-
so de vitaliciamento de juí-
zes que cumpriram o estágio 
probatório. 
Critérios - De acordo com o as-
sessor da Corregedoria, Edson 
Santana, o trabalho requer tempo 
e disponibilidade de pessoal, pois 
a separação deve obedecer a crité-
rios definidos naquela Resolução, 
que estabelece os tipos de docu-

mentos institucionais, como sendo 
os correntes (objeto de consulta 
frequente); intermediários (mesmo 
não sendo de consulta frequente, 
aguardam a eliminação) e os per-
manentes (devendo ser definitiva-
mente preservados no suporte em 
que foram criados). 

O presidente eleito do TRF5 para 
o biênio 2013/2015, desembar-
gador federal Francisco Wildo, 
visitou, na manhã de ontem, a 
sede do Governo de Pernambu-
co. Recebido pelo governador 
Eduardo Campos, ele entregou o 
convite da posse da nova mesa 
diretora do TRF5, que ocorrerá 
no dia 3 de abril. Na tarde da 

última sexta-feira, acompanha-
do pelo atual vice-presidente 
desta Corte, desembargador 
federal Rogério Fialho, o futuro 
presidente entregou o convi-
te de posse ao governador da 
Paraíba, Ricardo Coutinho, e à 
presidente do Tribunal de Justi-
ça da Paraíba, desembargadora 
Fátima Bezerra Cavalcanti.

A segunda turma do treinamento 
para advogados sobre o Processo 
Judicial eletrônico (PJe), promovido 
pelo TRF5, aconteceu ontem (18), 
na Sala das Turmas. Para a tercei-
ra turma, a ser realizada no dia 1º 
de abril, todas as 80 vagas já estão 
esgotadas, de acordo com o Núcleo 
de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos (NDRH). Devido ao gran-
de número de interessados, a previ-
são é de que na segunda quinzena 
de abril mais uma turma seja aberta.

O livro ”Admissão ao Serviço Pú-
blico Federal”, do jurista e pro-
fessor Antonio Carlos Palhares 
Moreira Reis, será lançado amanhã 
(20/03), às 18h30, no foyer do Ple-
no desta Corte. O título, voltado 
para concurseiros, visa a esclarecer 

A Subsecretaria de Orça-
mento, Finanças e Contabili-
dade (SOFC) está funcionan-
do na ampliação do TRF5 
desde ontem. O setor estava 
instalado no sexto andar do 
edifício-sede do Tribunal.

os direitos e as obrigações dos 
candidatos e os cargos públicos, 
do ponto de vista doutrinário e da 
jurisprudência. A apresentação da 
obra está sob a responsabilidade 
do desembargador federal Fran-
cisco Cavalcanti.


