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Jornada Internacional Direito e Justiça: 
inscrições até quinta

Corregedor-geral da JF abre trabalhos de correição no TRF5

Seminário de atualização em segurança institucional

Allysson Barros de Moraes
IBROWSE - Informática

Andréa Marta de Souza
INFOX - Informática

Dia dos namorados

O corregedor-geral da Justiça 
Federal, ministro João Otávio 
de Noronha, abriu na tarde 

de ontem, no Pleno do Tribunal Re-
gional Federal – TRF5, os trabalhos 
de inspeção ordinária nesta Corte. 
O presidente do Tribunal, desem-
bargador federal Paulo Roberto de 
Oliveira Lima, deu as boas-vindas 
ao ministro Noronha e sua equi-
pe. “Nós gostamos de ser alvo de 
correições, pois são oportunidades 
de nos exibirmos. Quanto mais a 
Corregedoria pesquisar o nosso Tri-
bunal, melhor”, disse o presidente 
do TRF5, em tom de descontração. 
O ministro-corregedor saudou os 
presentes e apresentou a sua equi-

pe, com-
posta pelos 
desembar-
gadores 
federais Sér-
gio Schwait-
zer (TRF2) e 
Luis Carlos 
Hiroki Muta 
(TRF3), além 
dos juízes 
federais 
Hermes Gomes Filho (1ª Região), 
José Paulo Baltazar Júnior (4ª Re-
gião), Márcio Flávio Mafra Leal e 
Jorge Gustavo Serra Macêdo Costa 
(1ª Região), auxiliares da Correge-
doria Geral. A inspeção se esten-

derá até o 
dia 20/06, 
abrangendo 
secretarias, 
gabinetes 
dos desem-
bargadores, 
seções e 
setores da 
Corte. No 
período, 
as ativida-

des jurisdicionais e administrativas 
não sofrerão alterações. O ministro 
João Otávio de Noronha preferiu 
referir-se à inspeção como uma 
consultoria. “O nosso objetivo é 
colhermos dados para aperfeiçoar-

mos a gestão na Justiça Federal no 
Brasil. Sei que o fluxo de processos 
aqui no TRF5 funciona muito bem. 
E é muito bom a gente chegar num 
tribunal já com essa informação”, 
concluiu.
Gestão – Enfatizando o papel do 
juiz na atualidade e a importância 
do magistrado ser um gestor, e não 
apenas um julgador, o corregedor-
-geral da Justiça Federal disse que 
o juiz é um gestor nato por nature-
za. “Ele tem que gerir a distribuição 
dos processos, gerir a qualidade de 
suas decisões. Ele tem que planejar 
e decidir. Nós precisamos entender 
que, ao lado do conhecimento ju-
rídico, o juiz tem que trabalhar seu 

lado administrador. Ele tem que se 
atualizar. E esse é o grande papel 
das Escolas da Magistratura. Não é 
para ensinar Direito Constitucional, 
Direito civil. É para ensinar os juízes 
a planejar, a gerir; a saber medir 
a repercussão da sua decisão no 
meio social”, destacou. O correge-
dor salientou ainda a necessidade 
da modernização dos Tribunais. 
“O que nós queremos hoje é tra-
balhar num Tribunal que tenha o 
viés da modernidade. Que seja 
devidamente informatizado”, com-
plementou, referindo-se ao TRF5 
como modelo em implantação de 
sistemas, a exemplo do Processo 
Judicial eletrônico (PJe). 

A palestra “Agentes de Seguran-
ça – Construindo, protegendo, 
transformando vidas e conquis-
tando objetivos através do tra-
balho” será realizada amanhã, 
das 14h às 18h, na Sala das Tur-
mas Norte, no edifício-sede do 
TRF5. O momento será o primei-
ro de uma série de sete encon-
tros, todos divididos em duas 
turmas, cada uma com cerca 

de 40 integrantes. A palestra tem 
carga horária de 28 horas e será 
ministrada pelo consultor profis-
sional Mario Almeida. A iniciativa, 
desenvolvida em conformidade 
com a Lei 11.416/2006, faz parte 
do Seminário de Atualização em 
Segurança Institucional, e tem 
como público-alvo os agentes de 
segurança do Tribunal e das se-
ções judiciárias da 5ª Região. Mais 

informações pelo e-mail: ndrh-
-treinamento@trf5.jus.br ou pelo 
telefone: 81-3425-9815. Estão abertas até quinta-feira 

(14/06) as inscrições para a Jor-
nada Internacional Direito e 
Justiça – Justiça e Integração, 
realizada pelo Centro de Estudo 
Judiciários do Conselho da Jus-
tiça Federal (CEJ/CJF), em parce-
ria com Escola de Magistratura 

Federal da 5ª Região (Esmafe5), 
a Universidade Federal de Sergi-
pe e a Universidade de Buenos 
Aires. Voltado para magistrados 
e servidores da 5ª Região, a Jor-
nada acontece de 19 a 21/06, no 
Recife (PE), e contará com confe-
rências e debates.


