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Aniversariantes

QUARTA

Permuta

O

Maria de Lourdes Paula de Lacerda
NAS
Lúcia de Fátima Pontes de Souza
Gab. Desa. Fed. Margarida Cantarelli

Quarta Turma antecipa sessão 

Convites 
da posse

Corregedoria do TRF5 apresenta relatório 
da correição realizada na SJPE 

O servidor Edigardo Guedes Pe-
reira Júnior, analista judiciário 

(área Administrativa), lotado na 
sede da Seção Judiciária da Para-

íba, quer permutar com servidor 
do TRF5 sediado no Recife (PE). 
Os interessados devem manter 
contato pelo email: edigardo@

hotmail.com ou pelos fones: (83) 
9312-0820 e (83) 2108-4016.

corregedor-
-regional do 
TRF5, desem-

bargador federal 
Vladimir Carvalho, 
apresentou, na 
semana passada, 
ao Conselho de 
Administração do 
TRF5, o relatório 
da correição ordi-
nária realizada na 
Seção Judiciária 
de Pernambuco 
(SJPE), no segun-
do semestre de 
2012. De acordo com o assessor 
da Corregedoria, Edson Santana, o 
referido relatório encerra as ativi-
dades de correição da gestão do 
desembargador federal Vladimir 
Carvalho à frente da Corregedoria. 
A equipe repassará todo o serviço 
para o gabinete do desembarga-
dor federal Francisco Barros Dias, 
que a partir do dia 3 de abril as-
sume a Corregedoria. Segundo o 
relatório, foram correicionadas 27 
varas com processos físicos, dis-

tribuídas entre a 
capital e os muni-
cípios de Petrolina, 
Caruaru, Palma-
res, Serra Talhada, 
Salgueiro, Gara-
nhuns, Goiana, 
Ouricuri, Arcover-
de e Jaboatão dos 
Guararapes, além 
da correição dos 
processos virtuais 
do Juizado Espe-
cial Federal e das 
Turmas Recursais, 
ocorrida no pró-

prio Tribunal, por meio do Sistema 
Creta. No total, foram analisados 
8.898 processos (físicos e virtuais), 
deixando de ser correicionadas as 
31ª (Caruaru) e a 32ª (Garanhuns) 
Varas, porque foram instaladas 
há menos de um ano do início da 
correição naquele Estado. 
Conclusão - Um dos pontos ne-
gativos relatados pelo corregedor 
regional, foi a constante remoção 
de juízes, em sua maioria dese-
josos de chegar ao Recife, ou, 

pelo menos, de ficar em subseção 
mais próxima. “Infelizmente, não 
vislumbramos nenhum remédio 
para combatê-lo, sobretudo por-
que não se pode segurar um juiz 
mais antigo em subseção distante 
e abrir espaço para um novo se 
situar em subseção mais próxi-
ma da capital. Importante ressal-
tar a grandeza dos juízes que a 
compõem, na tentativa diária de 
superar os entraves do dia a dia, 
em cotejo com a capacidade de 
trabalho e produção, que o relató-
rio também materializa. E, secun-
dando os magistrados, o esforço 
dos servidores no desempenho de 
suas atividades”, concluiu Vladimir 
Carvalho.

O futuro presidente 
do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª 
Região-TRF5, de-
sembargador fede-
ral Francisco Wildo, 
intensificou agenda 
de visitas a autori-
dades para entregar 
os convites da pos-
se da Mesa Diretora 
(biênio 2013/2015), 
marcada para o dia 
3 de abril. Ontem, 
ele visitou o Tribu-
nal Regional Elei-
toral de Pernam-
buco (TRE-PE) para 
entregar o convite 
ao presidente do 
órgão, desembargador Ricardo 
Paes Barreto. Na semana pas-
sada, acompanhado pelo dire-
tor do Foro da Justiça Federal 
em Alagoas, juiz federal Paulo 
Cordeiro, entregou o convite 
ao governador de Alagoas, Te-
otônio Vilela. Hoje, o magistra-
do tem encontro com o presi-
dente do Tribunal de Justiça de 
Pernambuco (TJPE), desembar-
gador Jovaldo Nunes.

A Divisão da Quarta Turma 
comunica que a sessão ordiná-
ria de julgamento do dia 26/03 
será antecipada para o dia 
22/03. A sessão será realizada, 

excepcionalmente, às 9h, e não 
às 14h, como ocorre normal-
mente, na Sala das Turmas, no 
2º andar do edifício-sede do 
TRF5. 


