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Aniversariantes
Wilson José Guedes Franco
Gab. Des. Barros Dias

Rosemary Miranda Noia
Gab. Des. Barros Dias

Débora Cesário Régis Fazio
Gab. Des. Rogério Fialho Moreira

Antônio Fernando F. Dornelas
VIP/ Segurança

Sábado - 16/10/2010

Juiz Federal Walter Nunes
da Silva Júnior
SJRN

Domingo 17/10/2010
Eduardo André de Sousa Silva
Vip/Segurança

Wendel Pedro de Oliveira da Silva
Soservi/Copa

Válber Dorneles dos Santos Campelo
NDRH

Mara Lúcia de Carvalho Calixto
Gab. Des. Lázaro Guimarães

Graciene Monteiro de Lima
Gab. Des. Francisco Wildo

Dia do Professor

O presidente do TRF5,
desembargador federal Luiz
Alberto Gurgel de Faria,
destacou o início dos
trabalhos de inspeção sob a
orientação do corregedor-
geral da Justiça Federal,
ministro Francisco Falcão,
em breve solenidade de
abertura, na última quarta-
feira(13). Segundo Gurgel,
na realidade o que se
pretende é colaborar e apontar os
caminhos para que os trabalhos
desenvolvidos possam ser melhorados.
Por sua vez, o ministro Francisco Falcão
ressaltou sua permanência de dez anos
nesta Corte, dizendo que “é uma
satisfação estar de volta a esta casa que
tive a honra de integrar por dez anos e

que me deixa boas
recordações do convívio”.
“A inspeção visa a trabalhar
em parceria com os
tribunais e uniformizar os
procedimentos de forma a
cada vez mais prestigiar e
valorizar o Poder
Judiciário”, explica. Por fim,
esclareceu que essa é a
orientação de todas as
inspeções e trabalhos

desenvolvidos por ele e pela ministra
Eliana Calmon no CNJ. “Há mais de um
ano à frente da Corregedoria do
Conselho da Justiça Federal, nossa meta
é trabalhar em parcerias com os
tribunais, sem, contudo, interferir na
autonomia dos magistrados, que é uma
coisa extremamente importante”.

Presidente Luiz Alberto Gurgel
destaca trabalho da Corregedoria

O ministro Dias Toffoli, presidente da
Comissão de Juristas que debate o pro-
jeto do novo Código Eleitoral, afirmou
que no Brasil, o sistema político e elei-
toral é marcado por fortes contradições:
há nele modernidade e atraso,

estímulos à participação democrática e
aspectos que propiciam o afastamento
do cidadão/eleitor da vida política
nacional. O assunto será tema, hoje, da
audiência pública, no TRF5, sobre o
projeto do novo Código Eleitoral.

Ministro aponta contradições no Código Eleitoral

A Justiça Federal na Paraíba encerra
hoje(15), workshop que discute o
cumprimento da Meta 5 para 2010,
estipulada pelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ). O workshop é promovido
pelo CNJ em parceria com o Tribunal
Regional Federal da 5ª Região. A Meta 5
visa a implantar método de
gerenciamento de rotina (gestão de
processos) em 50% das unidades
judiciárias de primeiro grau. O workshop
teve início na quarta-feira (13) e será
encerrado pelo desembargador federal
Manoel Erhardt, corregedor do TRF5;
pela desembargadora federal Margarida
Cantarelli, gestora da Meta 5; pela juíza
federal Helena Fialho, diretora do Foro
da Seção Judiciária da Paraíba, e pelo
juiz federal Ivan Lira, diretor do Foro da
Seção Judiciária do Rio Grande do Norte.

Justiça Federal realiza
workshop na Paraíba
para cumprir a Meta 5

A realização do Projeto Criança
Talento, que estava programada para
esta sexta-feira(15), assinalando a
passagem do Dia da Criança, foi
cancelada. Tão logo seja marcada a
nova data, informaremos.

Projeto
Criança
Talento é
adiado

Luiz Alberto Gurgel e
Francisco Falcão


