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Aniversariantes

O desembargador
federal Manoel
Erhardt (corregedor
regional) iniciou,
nesta segunda-feira,
a correição ordinária
nas 10 Varas
Federais da Seção
Judiciária da
Paraíba (SJPB), distribuídas em João
Pessoa, Campina Grande e Sousa. O
trabalho continua na próxima semana,
período em que serão inspecionados os
processos físicos. Os processos virtuais
serão analisados no período de 12 a 20
de abril, quando a correição atenderá os
Juizados Especiais Federais na Paraíba.

Manoel Erhardt
realiza correição
na Paraíba

A partir da próxima sema-
na, os livros retirados para
empréstimo na Biblioteca
do Tribunal deverão ser
devolvidos até 10 dias,
prazo que poderá ser
renovado se não houver
solicitação de reserva de
outro leitor. Quem não
renovar nem devolver o exemplar ficará
sujeito à multa de R$ 2 por cada dia de
atraso. A Resolução nº 23/2009 do
Conselho de Administração do TRF5 foi
editada para regulamentar o controle do

Resolução regulamenta empréstimo
de obras na Biblioteca do TRF5

uso das obras, com o
objetivo de assegurar que
um maior número de
usuários tenha acesso ao
acervo bibliográfico desta
Corte, tendo por base o
compromisso do servidor e
demais usuários com o
bem público. A medida

entra em vigor no dia 22 de março, visan-
do melhor atender ao público interno e
externo da Biblioteca do Tribunal, que só
no ano passado investiu mais de R$ 47,5
mil na aquisição de 1.267 novas obras.

Servidores do Conselho da Justiça
Federal, dos TRFs e da Seção
Judiciária de Pernambuco participaram,
ontem, de videoconferência para validar
a coleção de boas práticas do processo
“Gerir protocolo e expedição de
documentos”. O desafio das discussões
é encontrar um padrão que sirva de
modelo para a implantação de um
sistema informatizado nacional. Partici-
param do encontro os servidores do
TRF5 Vladislave Leite (Secretaria
Administrativa), Lúcia Carvalho (Núcleo

de Gestão Documental), Airon Galvão
(Malote) e Geraldo Silva Júnior (coorde-
nador regional do SIGJUS), além dos
representantes da SJPE Nathiene
Alencar (coordenadora seccional
SIGJUS) e Carlos Alberto (Malote).

Videoconferência debate expedição de documentos

O tema “Processo Judicial Eletrônico”
será abordado pelo juiz federal Walter
Nunes da Silva Júnior na primeira edição
de 2010 do projeto Quinta Jurídica,
promovido pelo núcleo sergipano da
Esmafe5. O encontro será realizado no
dia 18 de março, às 19h, na Fundação
Semear, em Aracaju. Informações e
inscrições no site www.jfse.jus.br/esmafe.

Esmafe/SE retoma
Quinta Jurídica

O curso “Revisão de Direito
Processual Civil – Módulo de
Recursos”, ministrado pelo professor
José Expedito Braga (gabinete do
desembargador federal Paulo
Roberto), começa nesta quarta-feira,
às 8h, na Sala das Turmas.  As aulas
seguem até o dia 9 de abril, nas
quartas e sextas-feiras, pela manhã,
na sede da Esmafe5 (Anexo I).
Promovido pelo Núcleo de
Desenvolvimento de Recursos
Humanos (NDRH), o curso é dirigido
aos servidores da área jurídica do
TRF da 5ª Região. Inscrições:
ndrh@trf5.jus.br.

NDRH realiza curso
sobre Direito
Processual Civil
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