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Esmafe/PB promove seminário 
sobre justiça e democracia
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AniversariantesEmoção marca homenagem a Francisco Cavalcanti

Diretores de Secretarias da 5ª Região concluem 
capacitação em Desenvolvimento Gerencial

O núcleo paraibano da Esmafe 
está com inscrições abertas para 
o seminário “Justiça e Democracia: 
perspectivas de efetividade”, que 
será realizado no dia 19/09, na 
Sala de Concertos Maestro José 
Siqueira, da Fundação Espaço 
Cultural, em João Pessoa. Promo-
vido em parceria com o Tribunal 
de Justiça da Paraíba, o evento 

contará com a participação do pre-
sidente do Supremo Tribunal Fede-
ral, ministro Ricardo Lewandowski, 
do presidente do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), ministro Francis-
co Falcão, do ministro Luís Felipe 
Salomão (STJ), do desembargador 
federal Rogério Fialho e do juiz fe-
deral Bruno Teixeira de Paiva (dire-
tor da Esmafe/PB), entre outros.

O material didático instrucional 
desenvolvido pelo diretor de 
secretaria da Turma Recursal dos 
JEFs da Paraíba, Marconi Pereira 
de Araújo, na condição de con-
teudista do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), foi classificado 
em primeiro lugar em seleção 
pública promovida pelo órgão, 

Vinte e cinco diretores de Secretaria e respectivos substitutos, 
que atuam nas varas federais da 5ª Região, cujos juízes par-
ticiparam do Curso de Desenvolvimento Gerencial para Ma-
gistrados, concluíram, na terça-feira passada (2/09), o último 
módulo da capacitação do Programa de Desenvolvimento de 
Liderança para Gestores do Judiciário. Nos últimos dois dias, 
os participantes debateram o tema “Máxima performance na 
gestão de resultados”. O treinamento teve o objetivo de for-
mar nos gestores a consciência do seu papel como líderes e 
ajudá-los a entender de que maneira eles podem gerenciar de 
forma mais eficiente suas equipes de trabalho.

em Brasília, e se encontra na fila 
de produção para adaptação à 
plataforma Moodle. O trabalho é 
relacionado à excelência no aten-
dimento ao público. Além desse, 
Marconi inscreveu mais quatro 
trabalhos nas áreas de gestão 
estratégica, gestão de pessoas e 
pesquisa.

ontação de causos, 
literatura de cordel, 

apresentação musical e 
discursos emocionados 
marcaram a homena-
gem especial que o Tri-
bunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5 fez, 
ontem, na despedida do 
desembargador federal 
Francisco Cavalcanti, que 
se aposentou por tem-
po de contribuição no último dia 
29/08. Servidores como Onaldo 
Mangueira, diretor da Subsecreta-
ria de Pessoal do TRF5, e Luciana 
Medeiros Fernandes, assessora do 

desembargador, falaram em no-
mes dos colegas. A homenagem 
também contou com a leitura do 
cordel produzido pelo servidor 
Marconi Araújo, da Seção Judi-

ciária da Paraíba, e com 
a apresentação do Gru-
po de Choro do Sesc de 
Santo Amaro. Cavalcanti 
foi presenteado, ain-
da, com uma camisa do 
Sport Clube do Recife, 
seu time de coração; com 
um livro raro, escrito por 
Napoleão Bonaparte, 
cuja edição data de 1801, 
e com a poesia de uma 

aluna da Escola Municipal Nossa 
Senhora do Pilar, instituição que 
veio retribuir o apoio do desem-
bargador e do TRF5 às suas ativi-
dades. Em nome da Corte, o pre-

sidente do TRF5, desembargador 
federal Francisco Wildo, entregou 
uma placa, simbolizando reconhe-
cimento e gratidão pelos serviços 
prestados por Francisco Cavalcanti 
à Justiça.


