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Aniversariantes

Corregedoria conclui relatório da correição na SJPE

Campeã

Projetos da SJRN estão entre as “Boas 
práticas da Justiça Inovadora”

Manutenção de 
armamento

A Corregedoria Regional do Tri-
bunal Regional Federal da 5ª Re-
gião – TRF5 concluiu o relatório 
com os dados sobre a correição 
ordinária realizada, entre os me-
ses de novembro e dezembro do 
ano passado, nos processos físi-
cos e virtuais da Seção Judiciária 
de Pernambuco (SJPE). A vistoria 
foi coordenada pelo corregedor-

-regional do TRF5, desembargador 
federal Paulo Cordeiro. A correição 
teve como base averiguar a gestão 
processual, o desempenho quanti-
tativo e qualitativo, o cumprimen-
to da legislação e das resoluções 
do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), do Conselho da Justiça Fe-
deral (CJF) e do TRF5, bem como 
verificar as instalações físicas e os 

Processo civil- O presiden-
te do TRF5, desembargador 
federal Manoel Erhardt, 
participou, no último sábado 
(28), de debate sobre “Pro-
cesso Civil nos Tribunais”, 
organizada pela OAB-PE. O 
evento integrou a progra-
mação especial de comemo-
ração aos 25 anos da Escola 
Superior de Advocacia de 
Pernambuco (ESA-PE). Tam-
bém participaram do debate o juris-
ta e professor do Instituto Brasilien-
se de Direito Público Luiz Wambier 
e a professora de Processo Civil da 
Uninassau Rosalina Freitas. A me-
diação coube ao vice-presidente da 
ESA-PE, Antonio Mota.

Com o objetivo de obter conheci-
mento técnico e profissional sobre 
manejo, montagem/desmontagem 
e manutenção de armas,  cinco 
agentes de segurança, sendo qua-
tro do TRF5 e um da Seção Judici-
ária de Pernambuco, participaram 
do Curso de Manutenção de Ar-
mamento Leve. O treinamento foi 
realizado  no Parque Regional de 
Manutenção da 7ª Região Militar. 
A capacitação foi realizada graças 
a uma parceria entre a Subsecre-
taria de Apoio Especial (SAE) do 
TRF5 e o Exército Brasileiro.  

stá disponível, no 
portal do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), 
o banner “Boas práticas 
da Justiça Inovadora”, que 
dá acesso às boas práti-
cas selecionadas pelo Ins-
tituto Innovare ao longo 
dos 15 anos de existência 
da principal premiação 
sobre o sistema de Justiça 
do Brasil. Entre as práticas 
presentes no banco de 
dados do Prêmio Inno-
vare do ano passado, é possível 
acessar as propostas aprovadas 
dos juízes federais Marco Bruno 

Miranda Clementino e Gisele Ma-
ria da Silva Araújo Leite, ambos da 
Seção Judiciária do Rio Grande do 

Norte (SJRN), com a participação 
de alguns servidores. 
Informações - Os projetos da 
SJRN tratam de soluções em te-
mas diversos, como as decisões 
judiciais relacionadas à área da 
saúde, o acolhimento infantil nas 
instalações da Justiça e a gestão 
de demandas repetitivas. Ao clicar 
no banner, o usuário encontra a 
descrição resumida da ação, bem 
como fatores decisivos e desafios 
percorridos durante a implantação 
da medida. Também podem ser ve-
rificados os dados técnicos, a infra-
estrutura necessária, os membros 
da equipe e o orçamento total.

Mayara 
Cunha, es-
tagiária de 
nível superior 
do Núcleo 
de Desen-
volvimento 
de Recursos 
Humanos 
(NDRH) do TRF5, foi a campeã, 
na categoria de peso pluma (até 
53,5Kg), na “Copa Fight Pro Norte/
Nordeste de Jiu-Jitsu 1ª etapa”. 
Mayara também lutou na catego-
ria “Absoluto” e levou mais uma 
medalha para casa. Nesta cate-
goria, os concorrentes não são 
separados por peso; são divididos, 
apenas, por sexo e graduação. A 
lutadora foi até a luta da semifinal 
e ficou com a medalha de bronze.

equipamentos disponíveis em 
cada unidade correicionada.


