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A Subseção da Justiça Federal do
Rio Grande do Norte, em Mossoró,
ganhou dois novos magistrados. O
juiz federal Bernardo Lima Vascon-
celos Carneiro que irá assumir, como
substituto, a 8ª Vara. Por sua vez, o juiz
Kepler Gomes Ribeiro assumirá a 10ª
Vara, que será implantada no dia primeiro
de julho. O desembargador federal e pre-
sidente do TRF5, Luiz Alberto Gurgel de
Faria, e o diretor do Foro da Seção Judi-
ciária do Rio Grande do Norte, o juiz fe-
deral Ivan Lira de Carvalho, estarão pre-
sentes na inauguração, às 17h, na sede
da Subseção da Justiça Federal (Mossoró).

Subseção de Mossoró
tem novos juízes

A Subsecretaria de Material e Patrimônio
constatou, nas vistorias realizadas duran-
te os fins de semana de maio e junho, pe-
la Comissão de Inventário, que a maioria
dos estabilizadores – equipamentos usa-
dos para evitar que quedas da corrente
elétrica danifiquem os computadores –
não são desligados ao término do expe-
diente. O diretor de Patrimônio, Ricardo
Bouwman, lembra que além de repre-
sentar um aumento do gasto de energia,
os estabilizadores ligados podem provo-
car curto-circuito e risco de incêndio.

Desligar equipamentos
evita curtos-circuitos

Servidores do TRF5 nomeados durante
março de 2009 a junho de 2010, além
de ocupantes de cargos comissionados,
poderão participar de hoje até a próxima
sexta-feira do curso de ambientação
promovido pelo NDRH. O presidente do
TRF5, Luiz Alberto Gurgel fará a abertu-
ra do encontro, às 9h. A capacitação
abordará temas como a estrutura orga-
nizacional, as ações de responsabili-
dade social e tecnologia da informação.
O curso, que terá duração de três dias,
ocorrerá na Escola de Magistratura
Federal da 5ª Região (Esmafe5),
sempre às 8h30. Informações: Nathiene
Alencar (9821).

Servidores recém-
empossados
conhecem o TRF5

Está em estudo no Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) a proposição de
normas para regulamentar e uniformizar
a gestão documental no Poder Judiciário
brasileiro. O Comitê do Programa
Nacional de Gestão Documental e
Memória do Poder Judiciário (Proname)
se reuniu esta semana, em Brasília,
para debater uma proposta de minuta de
resolução para normatizar a matéria. A
ideia é estabelecer regras mínimas para

melhorar a gestão de documentos nos
tribunais, como a destinação e o tempo
mínimo que um processo deve ficar
guardado, depois de ter sido arquivado.
O grupo é composto por representantes
do CNJ e todos os ramos do Judiciário
brasileiro. Depois de concluídas, as
sugestões serão submetidas à consulta
pública e consolidadas em um
documento final que será levado à
apreciação do Plenário do CNJ.

CNJ pretende uniformizar gestão documental

Dica para o uso dos elevadores
Para subir ou descer apenas um

andar, lembre-se como é saudável o
uso das escadas. No TRF5 elas

ficam no lado oeste.

Os juízes federais substi-
tutos entram na reta final
do Curso de Introdução à
Magistratura e participam
de um treinamento de
mídia para tomar conhe-
cimento da estrutura e do
funcionamento da Comunicação no Poder
Judiciário. O Curso de Introdução, que
começou no dia 20 de maio e vai até a
próxima sexta-feira, é realizado pela
Escola da Magistratura Federal da 5ª
Região (Esmafe5). Nessa última semana,
foram realizadas palestras sobre adminis-
tração, gestão de recursos, literatura e
cultura popular. O Media Training,

organizado pela Divisão
de Comunicação do
Tribunal, começa hoje e
conta com a participação
de representantes do
Centro de Produção da
Justiça Federal (CPJUS)

e do Tribunal de Justiça de Pernambuco. A
palestrante Dione Tiago, editora do
CPJUS e da TV Via Legal, enfocará como
a informação processual pode gerar
notícia para a imprensa. A assessora de
comunicação do TJPE, Rosa Miranda,
falará sobre como estreitar as relações do
TRF5 com a mídia e como lidar com crises
perante à opinião pública.

Juízes substitutos perto de
concluir formação na Esmafe5


