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varas em Sergipe 
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Edilson Nobre e 
Francisco Cavalcanti 
ministram palestras

a próxima 
segunda-feira 

(27/05), às 16h, na 
Sala das Turmas, o 
Núcleo de Desenvol-
vimento de Recursos 
Humanos (NDRH) 
do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região 
- TRF5 promove a 
palestra “Liderança 
é uma questão de 
atitude”, que será 
proferida pelo admi-
nistrador e consul-
tor de empresas Karim Khoury, da 
Acordo Treinamento e Desenvolvi-
mento. O palestrante vai discorrer 
sobre o desenvolvimento de técni-

cas necessárias à ges-
tão de pessoas e orien-
tar os participantes a 
criar clima de empatia, 
negociar, estabelecer 
acordos eficientes, 
utilizar estratégias para 
motivar, entre outras. 
Na opinião do diretor-
-geral do TRF5, João 
Botelho, a realização 
do evento atende, 
entre outras premissas, 
à necessidade de dar 
início ao desenvolvi-

mento dos gestores. “Fato que torna 
imprescindível a participação dos 
servidores que ocupam funções e 
cargos comissionados de natureza 

gerencial”, afirmou.
Ciclo de Palestras- Com esse 
evento, o NDRH inicia o ciclo de 
palestras para servidores da 5ª 
Região, como parte do Plano Anu-
al de Educação Corporativa para o 
exercício de 2013. As diretrizes do 
trabalho estão alinhadas ao Plano 
Nacional de Capacitação dos Ser-
vidores da Justiça Federal (PNC), 
elaborado pelo Conselho da Jus-
tiça Federal (CJF) e pelos Tribunais 
Regionais Federais. As ações serão 
realizadas por meio de cursos e pa-
lestras (presenciais, telepresenciais 
e virtuais), utilizando o ambiente 
de aprendizagem moodle, além de 
fóruns e repositório de conheci-
mento.

O Pleno do TRF5 homologou, 
ontem (22/05), a Resolução nº 
18/2013, que altera as compe-
tências territoriais da 7ª e da 8ª 
varas federais da Seção Judiciá-
ria de Sergipe (SJSE). O municí-
pio de Riachão do Dantas (SE), 
anteriormente sob a jurisdição 
da 7ª Vara (SE), no município 
de Estância (SE), passa a inte-
grar a competência territorial 
da 8ª Vara (SE), com sede no 
município de Lagarto, em razão 
da proximidade geográfica en-
tre a primeira e a última cidade. 
Na mesma sessão, os magis-
trados aprovaram a Resolução 
nº 19/2013, que altera a com-
petência funcional da 27ª Vara 
da Seção Judiciária do Ceará 
(CE), com sede no município de 
Itapipoca. A competência do 
juízo daquela vara, que antes 
se limitava, exclusivamente, ao 
julgamento e à execução de 
causas cíveis até o valor de 60 
salários mínimos, relacionadas 
aos Juizados Especiais Fede-
rais (JEFs), passa a ter, também, 
competência plena para pro-
cessar e julgar as causas previs-
tas no art. 109 da Constituição 
Federal e as causas referentes 
às infrações de menor poten-
cial ofensivo, concernentes aos 
Juizados Especiais Federais 
Criminais, instituídos pela Lei 
nº 10.259/2001.

Os desembargadores federais 
Edilson Nobre (vice-presidente 
do TRF5) e Francisco de Queiroz 
Cavalcanti ministram palestras, 
amanhã (24/05), no VI Congresso 
Pernambucano de Direito Civil. 
Edilson Nobre abordará o assun-
to “Abuso de Direito”, às 8h30. Já 
Francisco Queiroz discutirá, às 14h, 
sobre “Aspectos atuais da res-
ponsabilidade civil do Estado”. O 
congresso este ano homenageia o 
professor e procurador do Estado 
de Pernambuco Flávio de Quei-
roz Cavalcanti, irmão de Francisco 
Queiroz. O evento acontece hoje 
e amanhã, no auditório da Facul-
dade Salesiana, das 8h às 18h, e 
tem como tema “Novos Rumos do 
Direito Civil Brasileiro: Entre Liber-
dade e Responsabilidade”.

O TRF5 recebeu, ontem (22), a 
visita dos alunos do 7º ao 9º pe-
ríodo do curso de Direito da Uni-
versidade Católica de Pernam-
buco (Unicap). Os 63 estudantes, 
acompanhados pelo professor 
Marcos Netto, conheceram o 
Pleno, o Memorial da Presidên-
cia e as salas das Turmas, onde 

puderam assistir ao 
vídeo institucional. O 
professor, e também 
assessor especial do 
desembargador fede-
ral Paulo Roberto de 
Oliveira Lima, explicou 
o funcionamento desta Corte, co-
mentando a estrutura dos gabine-

Alunos da Unicap visitam TRF5

tes, o funcionamento das turmas 
e demais serviços prestados.


