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ERRATA
Na edição de ontem (16/03), legen-

damos a foto da matéria “Futuro 
presidente do TRF5 entrega convi-
tes de posse a autoridades da Pa-
raíba” equivocadamente. Onde se 
lê “Ubiratan Delgado” (presidente 
do TRT-PB), leia-se “Arthur Cunha 
Lima”, que é o presidente do TCE-

-PB. A Divisão de Comunicação 
pede desculpas pela erro.

O

Paulo Cordeiro é nomeado desembargador 
federal do TRF5
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TERÇA

Organizadores da 7ª Conferência Internacional de Capacitação Judicial 
se reúnem na Esmafe

Marcelo Navarro entrega convites de 
posse no STF e STJ
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no Atendimento 
ainda tem vagas
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Aniversariantes

Marcelo Navarro, Ubiratan Delgado e Rogério Fialho

juiz federal Paulo Machado 
Cordeiro foi nomeado, na 

última sexta-feira (13/03), pela 
presidente da República Dilma 
Rousseff, para exercer o cargo de 
desembargador federal do Tribu-
nal Regional Federal da 5ª Região 
– TRF5. A nomeação foi publica-
da no Diário Oficial da União de 
ontem (16/03). Titular da 3ª Vara 
Federal da Seção Judiciária de Ala-
goas (SJAL), Paulo Machado Cor-
deiro foi promovido pelo critério 
de merecimento, em vaga decor-
rente da posse do desembargador 

federal Luiz Alberto Gurgel de 
Faria no cargo de ministro do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ). 
Perfil - Natural do Rio de Janei-
ro, Paulo Machado Cordeiro, 58, 
viveu na Bahia e, desde 1991, 
adotou Alagoas como sua terra, 
onde foi nomeado juiz federal. 
Foi diretor do Foro da Seção Ju-
diciária de Alagoas por oito anos 
consecutivos. É mestre em Direito 
Público pela Faculdade de Direito 
de Alagoas (UFAL) e professor de 
Introdução ao Direito e Direito 
Tributário da UFAL. 

Membros dos comitês bra-
sileiro e internacional da 7ª 
Conferência Internacional de 
Capacitação Judicial, que será 
realizada de 8 a 12/11, no 
Enotel, em Porto de Galinhas-
-PE,  se reuniram, ontem (16), 
na Escola de Magistratura 
Federal da 5ª Região (Esmafe). 
Na pauta, a demonstração do 

sistema de tradução simultânea 
que funcionará no evento; apre-
sentação do vídeo de divulgação, 
entre outros. O diretor da Esmafe, 
desembargador federal Marce-
lo Navarro, deu as boas-vindas 
aos participantes, assegurando 
à diretora da Escola Nacional de 
Magistrados dos Estados Unidos e 
ao diretor de Relações Internacio-

nais da International Organization 
on Judiciary Training (IOJT), pro-
fessores Mary Mcqueen e Jeffrey 
Peterson, respectivamente, que o 
comitê local está empenhado e 
fará um bom trabalho para o su-
cesso da conferência, considerado 
o maior evento de capacitação 
judicial do mundo e que, pela pri-
meira vez, será sediado no Brasil.

O desembargador federal Mar-
celo Navarro visita o Superior 
Tribunal de Justiça e ao Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
amanhã (18) e quinta-feira 
(19), para entregar convites 
para a solenidade de posse da 
nova mesa diretora do TRF5. 

Na sexta (20), o magistrado 
segue para Sergipe, onde faz 
visita oficial a autoridades 
daquele estado, na cidade de 
Aracaju, para a entrega dos 
convites para a cerimônia de 
posse, que será realizada no 
dia 8/04.

O Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (NDRH) 
informa que ainda tem duas va-
gas para o curso de Excelência no 
Atendimento, que será realizado 
de 26 a 27/03, das 9h às 19h, na 
Esmafe. O servidor que quiser 
participar deve solicitar à chefia a 
autorização e enviar para e-mail 
para: ndrh-treinamento@trf5.jus.
br. Mais informações pelo telefo-
ne 3425-9818.


