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Meio Ambiente
Um litro de óleo polui cerca de 10 

mil litros de água limpa. Faça a 
sua parte: não despeje o resíduo 

no ralo da pia da cozinha.

Esmafe e SJPE sediam o III Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais

Quarta Turma

Presidente do TRF5 prestigia 
posse no STF
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Aniversariantes

Pleno do TRF5 aprova relatório da 
correição na Paraíba

relatório da 
Correição Ordi-
nária realizada 

na Seção Judiciária 
da Paraíba (SJPB) foi 
aprovado na sessão 
plenária do dia 3/09. 
A correição ocorreu 
no período de 4 a 
8/11/2013 nos pro-
cessos físicos, e de 
18 a 22/11/2013, nos 
virtuais. De acordo 
com a Corregedoria, 
foram correicionadas 14 varas da 
capital e das subseções de Guara-
bira, Monteiro, Campina Grande, 
Souza e Patos. No total, foram 
analisados 1375 processos, sendo 
785 físicos e 590 virtuais. Segundo 
o corregedor-regional, desembar-
gador Francisco Barros Dias, a SJPB 
não apresentou quaisquer pro-
blemas graves. “Os apontamentos 
registrados no relatório são equí-
vocos rotineiros da prestação juris-
dicional, sem que possam compro-
meter a boa imagem que a Seção 
Judiciária desfruta no cenário local 
e regional”, atesta o corregedor.

Conclusão - No relatório, Barros 
Dias ressaltou as boas práticas na 
gestão dos processos e organiza-
ção das secretarias e gabinetes. 
Com base nos critérios definidos 

pela Corregedoria Regional 
para classificar as unidades 
jurisdicionais, em termos de 
grau de eficiência, foram ob-
servadas que 10 das 14 varas 
correicionadas apresentaram 
indicadores que se enqua-
dram como conceito A (ex-
celente); uma, no conceito B 
(eficiente); uma, C (regular); e 
outra,  conceito D (deficiente). 
De acordo com o relatório, as 
varas privativas de execuções 
fiscais e a Turma Recursal não 

foram objetos de análise para efei-
to de aferição do grau de eficiên-
cia. O Relatório final já se encontra 
disponibilizado no site do Tribunal.

A Escola de Magistratura Federal 
da 5ª Região (Esmafe) e a Seção 
Judiciária de Pernambuco (SJPE) 
sediam, de hoje até a sexta-feira, 
o III Fórum Nacional dos Juízes 
Federais Criminais (Fonacrim).  
Hoje, o evento acontece na SJPE. 
Amanhã e na sexta-feira, no 

auditório da Esmafe. De acordo 
com a coordenadora do III Fona-
crim, juíza federal Carolina Souza 
Malta, o Fórum tem o objetivo de 
proporcionar a troca de experi-
ências entre juízes federais crimi-
nais das mais diversas regiões do 
país, possibilitando a discussão de 

sugestões para a uniformização 
dos procedimentos aplicáveis no 
julgamento das causas. Na progra-
mação constam palestras sobre o 
Direito Penal e a Ordem Tributária; 
o Direito Penal Mínimo no Orde-
namento Jurídico Brasileiro; Cri-
mes de Organizações Criminosas e 

os métodos especiais de investi-
gação, entre outras. Os organiza-
dores esperam a participação de 
aproximadamente 100 pessoas, 
entre elas, ministros do Supremo 
Tribunal Federal e do Superior 
Tribunal de Justiça, desembarga-
dores e juízes federais.

O presidente do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região - TRF5, 
desembargador federal Fran-
cisco Wildo, participa, hoje, da 
cerimônia de posse dos novos 
presidente e vice-presidente do 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
respectivamente ministros Ricar-
do Lewandowski e Carmen Lúcia. 
A solenidade acontecerá, às 15h, 
no Plenário do STF, em Brasília. 
Lewandowski ocupará o mais ele-

A Divisão da Quarta Turma infor-
ma que a sessão de julgamento 
que seria realizada ontem ocorrerá 
amanhã (11/09), às 13h30, na Sala 
das Turmas Norte. O adiamento 
foi por conta da posse do de-
sembargador federal Luiz Alberto 
Gurgel de Faria no cargo de minis-
tro do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), ocorrida na noite de ontem. 
Composta pelos desembargadores 
federais Rogério Fialho (presiden-
te), Lázaro Guimarães e Ivan Lira 
(convocado), a Turma reúne-se 
ordinariamente às terças-feiras, a 
partir das 14h, na Sala das Turmas 
(2° pavimento norte).

vado posto da Justiça Brasileira, 
em decorrência da aposentado-
ria do ministro Joaquim Barbosa, 
ocorrida em julho passado.


