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QUARTA

O

Corregedor regional faz balanço 
da correição na SJSE

Concurso juiz federal substituto: TRF5 informa nova data 
para resultado da sentença cível 

Aniversariantes

Juíza Federal  
Ara Cárita Muniz da Silva

SJPE
Maria Verônica Amorim de Brito
Subsecretaria do Plenário
Patrícia Maria Monteiro de S. Barbosa
Secretaria Judiciária
José Carlos Braz Diniz
Subsec. de Material e Patrimônio
Lauro Marques Júnior 
Subsec. de Administração Predial

Quinta Jurídica

SIAP realiza testes 
em gerador 

Mutirão de Ouricuricorregedor-regional da 5ª Re-
gião, desembargador federal 

Francisco Barros Dias, divulgou o 
balanço da correição realizada na 
Seção Judiciária de Sergipe (SJSE). 
Os trabalhos da equipe da Corre-
gedoria foram realizados nas 1ª, 
2ª, 3ª, 4ª, 6ª e 7ª Varas Federais, 
durante o período de 2 a 6/09. 
De acordo com Barros Dias, foi 
utilizado outro modelo de correi-
ção. “Iniciei os trabalhos com uma 
reunião, explicando aos magis-
trados e servidores que estamos 
implementando uma mudança de 
paradigma, de estilo e formato nas 
correições. Com esse novo mode-
lo, pretendemos levantar dados 
para uma boa gestão da Justiça 
de 1º grau, promover uma maior 
integração entre as varas e unifor-
mizar procedimentos”, enfatizou. 
Correição – As varas passam por 
correição do TRF5 de dois em dois 
anos, além da autoinspeção anual. 
Barros Dias disse que realizou uma 
reunião ao final dos trabalhos, 
propondo mudanças e correções 
em procedimentos. “Levantamos 

aspectos adminis-
trativos das varas e 
a situação individual 
dos processos por 
amostragem”, des-
tacou o corregedor. 
A equipe da Corre-
gedoria pegou um 
percentual de 5% 
de cada espécie de 
processo, de cada vara, para ob-
ter dados como média de tempo 
e a prática dos atos processuais. 
“O objetivo é trabalhar com uma 
visão de eficiência da atividade 

jurisdicional”, finalizou. Os proces-
sos virtuais serão correicionados 
durante o período de 16 a 20/09. 
A próxima seção judiciária a passar 
por correição é a de Alagoas.

O Centro de Seleção e de Pro-
moção de Eventos da Universi-
dade de Brasília (CESPE/UnB) e o 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 comunicam que a 
Sessão Pública de divulgação do 
resultado provisório da segun-

da prova escrita – Sentença Cível 
(P3) - do XII Concurso Público para 
provimento de cargos de juiz fede-
ral substituto da 5ª Região foi adia-
da para a data provável de 17 de 
setembro de 2013. A sessão será 
realizada às 14h, no Pleno do TRF5.

O debate da edição desta 
semana do Quinta Jurídica, 
projeto do núcleo potiguar 
da Esmafe, é sobre a “Refor-
ma Política”. O assunto será 
abordado pelo deputado 
federal Henrique Eduardo 
Alves (presidente da Câ-
mara dos Deputados), pelo 
advogado Erick Pereira e 
pelo professor de Ciências 
Sociais da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), 

A Subsecretaria de Infraestrutura 
e Administração Predial comuni-
ca que, no próximo sábado, serão 
realizados serviços de verificação e 
teste da USCA (unidade de contro-
le) do gerador do edifício-sede do 
TRF5. Contudo, não haverá para-
lisação em nenhum dos serviços 
desta Corte. 

Antonio Spi-
nelli. As pa-
lestras serão 
ministradas 
no auditório 
da Justiça 
Federal no 
Rio Grande 
do Norte, em 
Natal. Para 
participar, os 

interessados devem doar dois Kg 
de alimentos não perecíveis.

O mutirão de audiências, realizado 
pela Subseção Judiciária de Ouri-
curi, resultou em 201 audiências. 
Desse total, 108 processos foram 
considerados improcedentes; 10, 
procedentes; 20 foram extintos; e 
63 acordos, formalizados. O muti-
rão, realizado na semana passada, 
contou com a participação dos 
juízes federais Thalynni Freitas de 
Lavor (titular da 27ª Vara Federal), 
Paulo Roberto Parca, João Pereira 
Filho e Marcos Antônio Saraiva.


