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omunicar para abrir a “caixa preta” 
da justiça. Baseada nessa assertiva, a 
corregedora nacional de justiça, minis-

tra Eliana Calmon, defendeu a comunicação 
como estratégia para uma justiça aberta, 
durante o Conbrascom 2011 - VII Congres-
so Brasileiro dos Assessores de Comunica-
ção da Justiça, evento que começou ontem 
no Ministério Público do Rio de Janeiro e 
tem como tema “Direitos Fundamentais 
da Comunicação”. Promovido pelo Fórum 
Nacional de Comunicação e Justiça, o Con-
gresso reúne assessores de imprensa que 
atuam nos órgãos do Judiciário de todo 
país e acontece até amanhã (22). Durante a 
sua palestra, a ministra lembrou que antes 
da promulgação da Constituição de 1988, 

o Estado brasileiro usava os serviços pres-
tados pelos poderes públicos como bem 
entendia. E o poder judiciário, por sua vez, 
prestava a atividade judicante da mesma 

Eliana Calmon defende a comunicação como direito social
forma. “A Constituição trouxe outro 
conceito, outorgando novos direitos 
aos cidadãos, estabelecendo ações 
afirmativas para grupos minoritários 
e dando novos rumos ao poder judi-
ciário”, assegurou. Segundo ela, com 
esse novo paradigma veio outro: hoje, 
é a partir da sentença que começa 
o serviço jurisdicional do magistrado, 
para que a decisão por ele proferida tenha 
repercussão social. “A sociedade precisa 
reconhecer os magistrados como servidores 
incumbidos de fazer os direitos dos cida-
dãos chegarem até eles. E jamais consegui-
remos isso sem a imprensa”. A diretora de 
comunicação social do TRF5, Isabelle Câma-
ra, está participando do encontro.

O vice-presidente do TRF5, desembargador federal Rogério 
Fialho, representou esta Corte na solenidade de posse da nova 
mesa diretora do TRF4, para o biênio 2011-2013, realizada 
ontem (20), em Porto Alegre (RS). A nova presidente do TRF4 
é a desembargadora federal Marga Inge Barth Tessler. A vice-
-presidência e a corregedoria regional da Justiça Federal da 4ª 
Região serão exercidas, respectivamente, pelos desembarga-
dores federais Luiz Carlos de Castro Lugon e Tadaaqui Hirose.

Rogério Fialho representa o 
Tribunal na posse da mesa 
diretora do TRF4

Hoje, das 14h às 17h, na Esmafe5, será rea-
lizada uma turma extra do treinamento no 
Sistema de Gestão de Contratos, devido à 
lotação das turmas de amanhã (22). O sis-
tema é uma ferramenta destinada a auxiliar 
a Administração do TRF5 no gerenciamento 
de todos os contratos firmados pelo Tribu-
nal, que se tornará obrigatória a partir do 
dia 27 deste mês. A Secretaria Administra-
tiva e a Subsecretaria de Orçamento, Finan-
ças e Contabilidade são responsáveis por 
orientar e monitorar a utilização do Sistema.

Treinamento tem 
turma extra

Criada em abril de 1994, a Divisão da 
Terceira Turma conta com uma equipe 
composta por 19 pessoas. A Turma de 
julgamento é hoje formada pelos desem-
bargadores federais Geraldo Apoliano, 
que preside a Turma, Luiz Alberto Gurgel e 
Marcelo Navarro, que se reúnem às quin-
tas-feiras, às 14 horas. A Divisão é res-
ponsável pelo processamento dos feitos 
julgados pelos magistrados, trabalho que 
compreende a publicação de decisões, 
intimações e diligências, além do desdo-
bramento de suas repercussões. Segundo 
o diretor da Divisão, Geraldo Xavier, apesar 
da rotina exaustiva, a equipe tenta, com 
muita união, manter em dia os trabalhos, 
objetivando o cumprimento das metas e a 
celeridade na prestação jurisdicional.


