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Esmafe abre inscrições para 
seminário de Direito Público

Treinamento sobre PJe para advogados

Massagens terapêuticas

Magistrados discutem o relacionamento da imprensa 
com o judiciário

Aniversariantes
Romero Ribeiro Raposo Filho
Gab. Desa. Fed. Margarida Cantarelli
Cláudia Pessoa Tavares de Lyra Costa
Gab. Des. Fed. Lázaro Guimarães
Franskran Nunes Gomes
Gab. Des. Fed. Rogério Fialho
Adilson José da Silva
SOSERVI
Izabella Clementino O. T. Rabelo
Recepção

Escola de Ma-
gistratura Fe-

deral da 5ª Região 
(Esmafe) informa 
que já estão aber-
tas as inscrições 
para o Seminário 
de Direito Público, 
em homenagem 
ao ministro Castro 
Meira, do Superior 
Tribunal de Justiça 
(STJ). O encontro, 
promovido pelo 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região –TRF5, através da Esmafe5, 
conta com palestras do desembar-
gador federal Paulo Roberto de 
Oliveira Lima, dos ministros do STJ, 
Arnaldo Esteves e João Otávio de 
Noronha, e do professor Hugo de 
Brito Machado, da Universidade 
Federal do Ceará (UFC). O evento 
contará, ainda, com a participação 
do desembargador federal Mar-
celo Navarro (diretor da Esmafe) e 
dos ministros Humberto Martins, 
Napoleão Maia e Francisco Falcão 
(corregedor nacional de Justiça). 

O desembargador federal Mar-
celo Navarro (diretor da Esmafe) 
e o juiz federal Leonardo Re-
sende (diretor do Foro da Seção 
Judiciária do Ceará-SJCE) co-
mandaram, na manhã de ontem, 
o painel de abertura do “Treina-
mento de Mídia para Magistra-
dos”, falando sobre “Mídia e Ju-
diciário”. O evento, realizado até 
amanhã na SJCE, tem o objetivo 
de orientar os juízes para o re-
lacionamento com a assessoria 
de comunicação social e com os 
órgãos de imprensa. O encontro 

iniciou com um 
debate dos casos 
práticos sobre 
as redes sociais 
e relacionamen-
to com a grande 
mídia. Em segui-
da, a diretora da 
Divisão de Comu-
nicação Social do TRF5, Isabelle 
Câmara, falou sobre a construção 
e otimização do relacionamento 
da imprensa, a importância do 
posicionamento da Justiça Fede-
ral, para reduzir ambiguidades, 

os mal-entendidos e as possíveis 
imagens negativas. Ela destacou 
o funcionamento da imprensa, os 
critérios da noticiabilidade e ca-
sos práticos de como posicionar-
-se perante os jornalistas.

Durante o encontro, serão apro-
fundados debates sobre a “Flexibi-
lização do Processo”; “O Processo 
Administrativo Federal”; “Extinção 
da punibilidade pelo pagamento, 
nos crimes contra  a ordem tri-
butária” e o “Direito Público e a 
Jurisprudência do STJ”. O evento 
será realizado no dia 22 de agosto, 
a partir das 10h, no Pleno desta 
Corte. Os interessados podem se 
inscrever até o dia da realização 
do seminário (22), através do link 
“eventos”, disponível no site do 
TRF5 (www.trf5.jus.br).

Aconteceu na 
tarde de ontem 
(5), na sala das 
Turmas do TRF5, 
mais um treina-
mento sobre as 
aplicações do 
Processo Judicial 
Eletrônico (PJe) 
para advogados. A capacitação foi 
ministrada pela diretora do Nú-
cleo de Integração e Unificação de 

Procedimento 
de 1º e 2º Graus 
da Secretaria Ju-
diciária, Sandra 
Regia, e pelo 
funcionário da 
Infox, Marcelo 
Maia. “O treina-
mento é ótimo 

para nossa capacitação e para o 
sucesso desse projeto”, afirmou o 
advogado Jefferson Vieira.

Para reduzir o estresse e equili-
brar a circulação energética do 
corpo, a Asserjufe, em parceria 
com o Espaço Renascer de Tera-
pias Holísticas, está oferecendo 
massagens terapêuticas e rela-
xantes. As sessões com os mas-
soterapeutas Rosana Andrade e 
Junior Pinheiro podem ser feitas 

às segundas, quartas, quintas e 
sextas-feiras, das 10h às 18h, na 
Sala do Servidor (16º andar). A 
Asserjufe lembra que os asso-
ciados ainda podem utilizar as 
vantagens do Credcheque para 
efetuar o pagamento. Informa-
ções pelos ramais 9581 (Cristia-
ne) e 9657 (Rosana ou Júnior).
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