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Inspeções na JFPE

de Março

SEGUNDA

Inspeção ordinária no TRF5 é finalizada
erminou, na 
última sexta-

-feira (23), a ins-
peção ordinária 
realizada no Tri-
bunal Regional 
Federal da 5ª 
Região - TRF5. 
Magistrados e servidores compa-
receram à solenidade de encer-
ramento, que foi conduzida pelo 
ministro Raul Araújo, corregedor-
-geral da Justiça Federal, e pelo 
presidente do TRF5, desembar-
gador federal Manoel Erhardt. O 
ministro do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) e ex-presidente do 
TRF5, Marcelo Navarro Ribeiro 
Dantas, também esteve presen-
te à cerimônia. Erhardt destacou 
a importância da inspeção para 

as atividades do judiciário. “Esta-
mos prontos para cumprir todas 
as recomendações que nos forem 
repassadas, porque sabemos que 
elas serão inspiradas nos mais 
elevados propósitos de servir à 
Justiça e aprimorar a prestação 
jurisdicional”, salientou. As ativida-
des tiveram início no último dia 19 
e foram realizadas por sete equi-
pes compostas por magistrados e 
servidores do Conselho da Justiça 
Federal (CJF) e dos tribunais das 
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Jadiel David de Castro
SERVIS

Aniversariantes

O juiz federal Marco Bruno de 
Miranda Clementino, diretor do 
foro da Justiça Federal no Rio Gran-
de do Norte (JFRN), e a servidora 
Anna Ruth Dantas, supervisora de 
Comunicação da JFRN, serão os 
representantes da Justiça Federal 
na 5ª Região no congresso anual da 

International Association for Court 
Administration (IACA), que aconte-
ce em setembro, em Foz do Iguaçu. 
Marco Bruno ministrará palestra so-
bre “lay-out da Sala de Audiências e 
Conciliação Judiciária” e apresentará, 
ao lado da magistrada Vânila Car-
doso André de Moraes, o projeto “A 

experiência da Justiça Federal Brasi-
leira com os Centros de Inteligência, 
criados com o objetivo de monito-
rar, prevenir e racionalizar a identifi-
cação de demandas repetitivas”. Já 
a jornalista Anna Ruth falará sobre 
o projeto “Popularização do Judiciá-
rio”. (Com informações da JFRN) 

Parabéns – Festa para o desembargador federal Leonardo Carvalho, 
que foi um dos aniversariantes da última quinta-feira (22). Desembar-
gadores federais, servidores e familiares do magistrado participaram 
da homenagem. 

Devido ao feriado da Semana San-
ta, não haverá expediente no TRF5 
entre os dias 28/3 e 1º/4, funcio-
nando apenas o Plantão Judiciário. 
Com isso, os prazos processuais 
que se iniciem ou terminem neste 
período ficam automaticamente 
prorrogados para o primeiro dia 
útil subsequente, ou seja, segun-
da-feira (2/4). 

A Justiça Federal em Pernambuco 
(JFPE) segue com o calendário de 
inspeções previsto para o primeiro 
semestre de 2018. A partir de abril, 
11 Varas e duas Turmas Recursais 
farão suas vistorias. De 2 a 6/4, a 
1ª, 10ª, 26ª, 28ª e 32ª Varas serão 
inspecionadas; de 9 a 13/4, a 6ª 
e a 31ª Varas, além da 1ª Turma 
Recursal; de 16 a 20/4, as inspe-
ções ocorrerão na 4ª e 14ª Varas; 
e, de 23 a 27/4, será a vez das 5ª e 
21ª Varas e da 2ª Turma Recursal. 
Serão suspensas durante as da-
tas das vistorias as audiências ou 
expedientes destinados às par-

1ª, 3ª e 4ª regi-
ões. Mais de 20 
áreas do TRF5 
foram inspecio-
nadas. 
Resultado – Du-
rante a soleni-
dade de encer-

ramento, o ministro Raul Araújo 
fez um balanço positivo das ativi-
dades. “O resultado da inspeção 
será apresentado em relatório, 
submetido ao CJF e, posterior-
mente, divulgado no sítio eletrôni-
co do Conselho. Mas adianto que, 
conforme nossa expectativa, as 
impressões que tivemos após os 
trabalhos no Tribunal confirmam 
o conhecimento público sobre a 
eficiência e as boas práticas do 
TRF5”.

JFRN participa de congresso internacional

tes, com exceção de medidas que 
evitem o perecimento de direito e 
que assegurem a liberdade de lo-
comoção. Nesses períodos, prazos 
processuais serão suspensos e os 
servidores das Varas não poderão 
gozar férias. A distribuição de pro-
cessos, entretanto, será realizada 
normalmente. Com informações 
da JFPE.


