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Sessão de autógrafos 

Sistema antifurto 
na Biblioteca 

Horário da  
Segunda Turma

Vigilantes
do Peso

Tribunal adere ao Projeto Eficiência do CNJ 

Dia mundial da Água

Corregedoria do TRF5 en-
caminhou, segunda-feira 

(18/03), para o Departamento 
de Monitoramento e Fiscaliza-
ção do Sistema Carcerário e do 
Sistema de Execução de Medi-
das Socioeducativas (DMF) do 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) a inscrição do juiz federal 
Hallisson Rêgo Bezerra, da 12ª 
Vara Federal de Pau dos Ferros 
(JFRN), para a adesão ao Projeto 
Eficiência do CNJ. A Corregedoria 
divulgou o edital de adesão ao Pro-
jeto Eficiência do DMF/CNJ junto 
aos juízes federais, obtendo uma 
confirmação de inscrição.
Celeridade - O Projeto Eficiência 
foi criado com a finalidade de gerar 

maior celeridade e qualidade na 
prestação do serviço jurisdicional 
do cartório/secretaria dos juízos 
de execução penal, de execução 
de medidas socioeducativas e va-
ras judiciais. O objetivo é oferecer 
um plano prático de gestão, com 
implantação de organização carto-

Nos dias 26/03 e 02/04, as sessões 
ordinárias da 2ª Turma serão reali-
zadas às 9h, na Sala Sul, podendo 
estender-se ao turno da tarde, a 
depender das demandas de prefe-
rências nos julgamentos e sustenta-
ções orais.

O desembargador federal Fran-
cisco Cavalcanti foi o responsável 
pela apresentação do  livro ”Ad-
missão ao Serviço Público Fede-
ral”, do jurista e professor Antonio 
Carlos Palhares Moreira Reis, lan-
çado quarta-feira (20/03), no foyer 
do Pleno do TRF5. O título, volta-

Na semana passada, o TRF5 
implantou o novo sistema anti-
furto da Biblioteca. A máquina, 
da empresa multinacional 3M, 
conta com um moderno método 
para deixar as obras mais segu-
ras. “Aqui, nós temos aproxima-
damente 12 mil livros e 24 mil 
periódicos. Dentre eles, obras im-
portadas e insubstituíveis”, relata 
a supervisora da Biblioteca, Isis 
Alvarenga. O equipamento pos-
sui um sistema que detecta as 
etiquetas antifurto inseridas nas 
publicações. Agora, no momento 
em que o usuário fizer o emprés-
timo, o alarme será desativado.

rária/da secretaria, método e 
rotina de trabalho, de forma 
racionalizada, padronizada e 
equilibrada. Segundo informa-
ções do DMF/CNJ, o modelo 
de gestão sugerido pelo pro-
jeto possibilita aos servidores 
identificar de forma rápida e 
precisa quais processos devem 
ser impulsionados, fazendo 
com que os benefícios sejam 

apreciados em tempo, evitando, 
assim, a insatisfação das partes e 
seus familiares. Para o ano de 2013, 
serão selecionados no máximo cin-
co tribunais de diferentes unidades 
federativas, havendo possibilidade 
de implantação em mais de uma 
vara de um mesmo tribunal.

do para concurseiros, visa a escla-
recer os direitos e as obrigações 
dos candidatos e os cargos públi-
cos, do ponto de vista doutrinário 
e da jurisprudência. “Para nós, é 
uma grande honra fazer o lança-
mento desse livro aqui no Tribu-
nal”, destacou Francisco Cavalcanti.

Estão abertas as inscrições para a 
nova turma do Vigilantes do Peso, 
prevista para iniciar no dia 1º de 
abril. Os interessados devem en-
trar em contato com a servidora 
Maria das Montanhas, para efetuar 
suas inscrições. Informações: 9418.


