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TRF5 inicia correição na Seção 
Judiciária da Paraíba

Inscrições para os Jogos Internos são prorrogadas 

Edilson Nobre colabora com nova 
obra jurídica

JFPE seleciona 
conciliadores

Último dia para 
marcar férias
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INTERFORT

corregedor do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região – 

TRF5, desembargador federal Fran-
cisco Barros Dias, abriu, na manhã 
de ontem (dia 4/11), os trabalhos 
de correição na Seção Judiciária da 
Paraíba (SJPB). Até a próxima sexta-
-feira (8/11), o magistrado e sua 
equipe permanecerão na seccional, 
quando será encerrada a correi-
ção nos processos físicos. Além de 
analisar o cumprimento das atribui-
ções da Secretaria Administrativa, a 
correição ordinária tem como fina-
lidade examinar os processos que 
tramitam nas varas, bem como o 
cumprimento das metas prioritárias 
estabelecidas pelo Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) e pela própria 
Corregedoria do TRF5. Os proces-
sos virtuais, dos Juizados Especiais 
Federais e da Turma Recursal, serão 
correicionados da sede do Tribunal, 
no período de 18 a 22/11, através 
dos sistemas Creta e do Processo 
Judicial Eletrônico (PJe). Durante o 
período da correição ordinária, o 
atendimento ao público e as audi-
ências ocorrerão normalmente.

Planejamento - Du-
rante a abertura 
dos trabalhos, com 
a participação dos 
juízes federais e dire-
tores da SJPB, além 
dos servidores da sua 
equipe, o corregedor 
regional destacou o 
novo papel da Corre-
gedoria do TRF5. “A Corregedoria 
está voltada para uma nova etapa 
da Justiça, que não pode ser tra-
balhada sem uma visão de gestão 
do processo, além da gestão admi-

nistrativa. A Justiça tem que ser um 
órgão de planejamento e tem que 
criar novos horizontes”, enfatizou 
Francisco Barros Dias. (Com infor-
mações da Ascom/JFPB)

As inscrições para o IV Jogos In-
ternos da Justiça Federal (JIJUF’s) 
foram prorrogadas até hoje (5/11).  
O comitê organizador do torneio, 
formado por servidores da Justiça 
Federal no Rio Grande do Nor-
te, informa que os competidores 
poderão escolher entre as 15 
modalidades disponibilizadas pela 
organização do evento: Atletismo 

100m, Atletismo 400m, Atletismo 
2400m, Natação 50m Livre, Na-
tação 25m – Borboleta, Natação  
25m Peito, Natação Misto 4x25m , 
Sinuca (Bilhar), Tênis de Campo In-
dividual, Tênis de Mesa Individual, 
Totó Dupla, Xadrez, Futebol Society, 
Vôlei de Quadra Misto e Queimada. 
O candidato que já se inscreveu, 
mas deseja mudar de modalidade 

esportiva, precisa realizar um novo 
cadastro na página do torneio, 
na intranet.  Poderão participar 
magistrados, servidores, estagiá-
rios e terceirizados do TRF5 e de 
todas as seções vinculadas. Os 
jogos acontecem nos dias 22, 23 
e 24/11, no SESI Clube Natal (RN). 
Mais informações no banner dis-
ponibilizado na intranet do TRF5.

A Subsecretaria de Pessoal 
(SP) lembra que hoje (5/11) 
se encerra o prazo para a 
marcação das férias a se-
rem usufruídas em 2014. De 
acordo com o diretor da SP, 
Onaldo Mangueira, o proce-
dimento é o mesmo de anos 
anteriores. Mais informações 
pelo ramal 9334.

O vice-presidente do 
TRF5, desembargador 
federal Edilson Pereira 
Nobre Júnior, cola-
borou com mais uma 
publicação: “Tratado 
sobre o princípio da 
segurança jurídica no 
direito administrativo”. 
Lançada recentemente 
em São Paulo, a obra, publicada 
pela Editora Fórum, foi coordena-
da por Rafael Valim, José Roberto 

Pimenta Oliveira e 
Augusto Neves Dal 
Pozzo, com prefá-
cio de Almiro do 
Couto e Silva. “Sú-
mulas vinculantes e 
segurança jurídica 
nas relações jurídi-
co-administrativas” 
é o título do arti-

go escrito por Edilson Nobre, que 
também é professor da Faculdade 
de Direito do Recife.

A Justiça Federal em Pernambuco 
(JFPE) está selecionando concilia-
dores para o Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e Cidadania 
da Seção Judiciária de Pernambuco 
(SJPE). A seleção visa ao preenchi-
mento de cinco vagas para convo-
cação imediata e também forma-
ção de cadastro de reserva. Mais 
informações pelo www.jfpe.jus.br.
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